CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean
Satu Mare din 29 mai 2009, ora 12,00
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Bine aţi venit la şedinţa noastră ordinară din 29 mai 2009 !
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.107 din 22.05.2009 a
preşedintelui consiliului judeţean, prin intermediul secretarului judeţului.
Convocarea s-a făcut prin invitarea scrisă a consilierilor, publicarea
comunicatului pe site-ul consiliului judeţean şi afişarea la sediul instituţiei,
cu precizarea datei, orei, locului desfăşurării şedinţei şi proiectului ordinii de
zi, precum şi publicarea unui anunţ în presa locală, conform prevederilor
legale.
Sunt prezenţi 30 de consilieri, lipsesc: dl.consilier Veres Istvan şi
dl.consilier Balaji Marius, momentan domnul consilier Govor Mircea nu este
în sală, dar a fost în sală deja.
Majoritatea consilierilor în funcţie fiind prezenţi, şedinţa este legal
constituită.
Pentru început, o rog pe doamna Bota Cornelia, secretarul judeţului să
supună spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare din 30 aprilie 2009.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Procesul-verbal încheiat cu ocazia şedinţei ordinare din 30 aprilie
2009, a fost întocmit în termenul prevăzut de lege, conţine 19 pagini, s-au
consemnat luările de poziţie ale consilierilor judeţeni, a fost publicat şi pe
site-ul consiliului judeţean, este pe suport scris, aţi avut posibilitatea să-l
consultaţi, de aceea vă întreb dacă aveţi cumva obiecţii în legătură cu cele
consemnate, dacă nu, vă propun domnule preşedinte, să supuneţi la vot
procesul-verbal în forma încheiată.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Supun la vot procesul-verbal al şedinţei din 30 aprilie 2009. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Intră în sală domnul consilier Govor Mircea.)

2

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 art.77 din Legea nr.
393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, nu poate lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor,
consilierul care fie personal, fie prin soţ, soţie, afin sau rude până la gradul al
patrulea inclusiv, are un interes patrimonial, respectiv are un interes personal
în problema supusă dezbaterii. 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. Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează
în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
Înainte de a trece la proiectul ordinii de zi, permiteţi-mi vă rog să
felicit pe domnul Mircea Ardelean pentru faptul că astăzi a fost instalat în
mod oficial în funcţia de Director general la Finanţele Publice Satu Mare şi îi
dorim să aducă bani pentru bugetul judeţului, cred că este un lucru firesc.
Domnul consilier Mircea Ardelean:
Mulţumesc domnule preşedinte, mulţumesc şi colegilor care m-au
felicitat. Am fost instalat oficial pe funcţia de Director coordonator al
Direcţiei generale a finanţelor publice. Este greu, aseară domnul Pogea
spunea că veniturile scad, cheltuielile cresc, deci resursele vor fi puţine.
Domnul preşedinte ştie pentru că am fost împreună la o discuţie la ministrul
bugetului, la Ministerul Finanţelor şi ştie ce ne aşteaptă şi care va fi situaţia
în continuare şi câţi bani şi ce rectificări se vor face. Deci va trebui să punem
osul la treabă, să ne mobilizăm şi să adunăm câţi ma mulţi bani. Dacă vor fi
venituri la buget, rectificarea va fi în plus, dacă nu vor fi, va fi în minus. Eu
vă asigur că voi depune toate eforturile de care dispune pentru ca să realizeze
planul de încasări.
Domnul consilier Govor Mircea
Ţin şi eu, în numele meu şi al colegilor mei din Partidul SocialDemocrat, pentru că este partidul care l-a propulsat pe domnul Mircea
Ardelean în funcţia de director general al Finanţelor Publice şi asta este încă
o dovadă că, consiliul judeţean pe lângă parlamentari, promovează şi
directori generali, asta înseamnă că sunt oameni de foarte bună calitate în
consiliul judeţean, suntem într-adevăr o echipă puternică, îi doresc succes din
suflet şi de 1 Iunie, Ziua Copilului, lucrurile să intre în normal. Suntem la a
doua sau a treia numire şi urmează să se facă şi celelalte numiri ca să
începem să lucrăm într-adevăr la potenţial maxim. Până atunci succes la
toată lumea!
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, faţă de proiectul ordinii de zi, având în vedere unele
probleme semnalate, propun următoarele modificări şi completări: primele
două proiecte, Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
judeţean a domnului Silaghi Mircea, respectiv, modificarea unor comisii de
specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare,
propun să fie ultimele două, respectiv în faţa punctului “Diverse”, având în
vedere solicitarea Comisiei de validare şi înaintea discutării acestor două
proiecte de hotărâri vom ţine încă o şedinţă de maximum cinci minute în care
comisia să-şi finalizeze punctul de vedere, sper să fie până atunci toate aceste
aspecte clarificate, astfel încât să putem lucra complet, cu 33 de consilieri
judeţeni.
Alături de această modificare, propun scoaterea de pe ordinea de zi a
“Proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii din uz a bunurilor
propuse pentru casare ca urmare a inventarierii patrimoniului Consiliului
Judeţean Satu Mare în anul 2008”, respectiv, propun completarea ordinii de
zi cu:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între
JUDEŢUL SATU MARE cu SPITALUL JUDEŢEAN DE
URGENŢĂ SATU MARE pe de o parte şi S.C.EURORAD 2008
S.R.L. pe de altă parte, în vederea înfiinţării, organizării şi funcţionării
unui centru de investigare medicală pe bază de Rezonanţă Magnetică
Nucleară (RMN).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de selecţie a ofertelor
depuse în vederea selectării acestora pentru susţinerea şi promovarea
culturii scrise.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.86/2009 pentru
aprobarea Ghidurilor solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă
din bugetul judeţului Satu Mare a programelor şi proiectelor culturale
şi sportive pe anul 2009.
Propun ca pct.9. “Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii
Consiliului Judeţean Satu Mare cu unele instituţii publice din judeţul Satu
Mare în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi culturale,
sportive, şcolare şi de tineret de interes public judeţean”, să fie trecut ca
pct.23 de pe ordinea de zi.
Ca urmare, propun pentru această şedinţă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei nominale a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Satu Mare.
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din fondul de rezervă
prevăzut în bugetul propriu de venituri si cheltuieli al judeţului Satu
Mare pe anul 2009.
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3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
nr. 44/2009 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, cu
modificările şi completările ulterioare.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
Satu Mare şi a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din bugetul judeţului pe anul 2009.
5. 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, cu modificările şi
completările ulterioare.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe
nerambursabile ale judeţului Satu Mare pe anul 2009.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al
bugetului propriu al judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor
publice finanţate integral sau parţial din bugetul judeţului, respectiv a
bugetului împrumutului intern pe anul 2008.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale
S.C. Drumuri Judeţene Satu Mare S.A. pe anul 2008.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale
Regiei Autonome AEROPORTUL Satu Mare pe anul 2008.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale
S.C. PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2008.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al S.C. PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2009.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea
Consiliului Judeţean Satu Mare, a etajelor II şi III din incinta
internatului Colegiului Naţional „Elisa Zamfirescu” din municipiul
Satu Mare.
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Satu Mare nr.90/2004 privind aprobarea tarifelor ce se vor încasa de la
beneficiarii serviciilor de producţie editorială, tipografică şi de
difuzare a Monitorului Oficial al Judeţului Satu Mare.
14. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Statului de funcţii al
Serviciului Public de Editare a Monitorului Oficial al Judeţului Satu
Mare.
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15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unor hotărâri
ale Consiliului Judeţean Satu Mare cu privire la Comisia pentru
Protecţia Copilului şi Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap
pentru Adulţi.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare.
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Satu Mare nr.203/2008 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor
spaţii din sediul Palatului Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
18. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public al judeţului
Satu Mare a imobilului situat în localitatea Halmeu str.Eliberării nr.71
şi a terenului aferent, în vederea restituirii către vechiul proprietar.
19. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social al "S.C.
Drumuri Judeţene Satu Mare”S.A.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între
JUDEŢUL SATU MARE cu SPITALUL JUDEŢEAN DE
URGENŢĂ SATU MARE pe de o parte şi S.C.EURORAD 2008
S.R.L. pe de altă parte, în vederea înfiinţării, organizării şi funcţionării
unui centru de investigare medicală pe bază de Rezonanţă Magnetică
Nucleară (RMN).
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de selecţie a ofertelor
depuse în vederea selectării acestora pentru susţinerea şi promovarea
culturii scrise.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.86/2009 pentru
aprobarea Ghidurilor solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă
din bugetul judeţului Satu Mare a programelor şi proiectelor culturale
şi sportive pe anul 2009.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean
Satu Mare cu unele instituţii publice din judeţul Satu Mare în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor activităţi culturale, sportive,
şcolare şi de tineret de interes public judeţean.
24. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
judeţean al domnului Silaghi Mircea.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unor
comisii de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului
Judeţean Satu Mare.
26. D i v e r s e.
Faţă de această ordine de zi dacă aveţi observaţii sau alte propuneri ?
Dacă nu, supun aprobării proiectul ordinii de zi. Cine este pentru ? Împotrivă?
Abţineri? Vă mulţumesc. (Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate).
Propun să trecem la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
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1. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei nominale
a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Satu
Mare.
Comisia de specialitate?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vreau să vă informez, ca urmare a schimbărilor din conducerea
Prefecturii, noul subprefect domnul Gabriel Leş face parte din A.T.O.P., şi
vreau totodată, să vă anunţ stimaţi colegi, că începând cu 1 mai, fostul
subprefect, domnul Lazin Octavian este directorul meu de cabinet ca urmare,
are funcţia publică suspendată.
Mulţumesc, dacă sunt şi alte discuţii sau observaţii? Dacă nu, supun
aprobării proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din fondul de
rezervă prevăzut în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al
judeţului Satu Mare pe anul 2009.
Comisia pentru activităţi economico-financiare, vă rog?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil, cu următorul amendament în vederea modificării
proiectului de hotărâre dar care va genera modificări şi la următoarele două
proiecte de hotărâre, astfel: “Având în vedere solicitarea comunei Vama
înaintată Consiliului Judeţean Satu Mare cu adresa nr.177/29.05.2009 cerând
un sprijin financiar pentru susţinerea finalizării proiectului Alimentarea cu
apă a comunei Vama, judeţul Satu Mare, finanţat conform Ordonanţei
Guvernului nr.7/26 prin instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, propunem
modificarea art.1 după cum urmează:
“Art.1.Se aprobă utilizarea sumei de 170 mii lei din Fondul de rezervă
al bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Satu Mare pe anul
2009 în vederea alocării acesteia după cum urmează:
- 50 mii lei Comunei Oraşu Nou pentru asigurarea cofinanţării
proiectului integrat “Servicii de proiectare pentru proiectul:
Asfaltare străzi, alimentare cu apă potabilă, canalizare şi staţie de
epurare în localitatea Racşa, comuna Oraşu Nou, judeţul Satu
Mare”;
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- 120 mii lei Comunei Vama pentru asigurarea cofinanţării
proiectului “Alimentare cu apă a Comunei Vama, judeţul Satu
Mare”.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări?
Supun aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul propus. Cine
este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate).
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 44/2009 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, cu
modificările şi completările ulterioare.
Comisia pentru activităţi economico-financiare, vă rog?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil, dar, atunci se va introduce un nou articol după art.1:
“Art.2. Se aprobă repartizarea sumei de 120 mii lei – sume defalcate
din TVA pentru echlibrarea bugetelor locale – Comunei Vama pentru
asigurarea cofinanţării proiectului “Alimentare cu apă a Comunei Vama,
judeţul Satu Mare”, conform anexei la prezenta hotărâre”.
Art.2 din Proiectul de hotărâre va deveni art.3.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări?
Supun la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus de
Comisia buget. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
judeţului Satu Mare şi a bugetelor instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din bugetul judeţului pe anul 2009.
Comisia pentru activităţi economico-financiare, vă rog?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil, dar. art.1 va avea următorul cuprins:
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“Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli
al judeţului Satu Mare pe anul 2009 la nivelul sumei de 170.105 mii lei, atât
la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, potrivit anexelor nr.1.1.,
1.2, 1.3 şi 1.4.”
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată şi cu
amendamentele propuse. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
5. 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, cu
modificările şi completările ulterioare.
Înainte de a da cuvântul preşedintelui Comisiei pentru activităţi
economico-financiare, vă informez stimaţi colegi, este deja în execuţie
reproiectarea investiţiei de la Luna Şes, până la finele lunii iunie, conform
angajamentului şi contractului semnat cu proiectantul, trebuie să depună un
nou proiect, ca urmare avansăm şi la acest proiect. Comisia buget?
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt şi alte propuneri? Dacă nu, supun la vot
proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri
?Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor
externe nerambursabile ale judeţului Satu Mare pe anul 2009.
Comisia pentru activităţi economico-financiare, vă rog?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte amendamente? Dacă nu, supun la
vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri?
Nu sunt, mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de
execuţie al bugetului propriu al judeţului Satu Mare, a
bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
bugetul judeţului, respectiv a bugetului împrumutului intern pe
anul 2008.
Comisia pentru activităţi economico-financiare, vă rog?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări? Dacă nu,
supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu
sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare
anuale ale S.C. Drumuri Judeţene Satu Mare S.A. pe anul
2008.
Comisia pentru activităţi economico-financiare, vă rog?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări?
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare
anuale ale Regiei Autonome AEROPORTUL Satu Mare pe
anul 2008.
Comisia pentru activităţi economico-financiare, vă rog?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare
anuale ale S.C. PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2008.
Comisia pentru activităţi economico-financiare, vă rog?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al S.C. PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2009.
Comisia pentru activităţi economico-financiare, vă rog?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în
administrarea Consiliului Judeţean Satu Mare, a etajelor II şi
III din incinta internatului Colegiului Naţional „Elisa
Zamfirescu” din municipiul Satu Mare.
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al judeţului?
Domnul consilier Pal Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
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13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Satu Mare nr.90/2004 privind aprobarea tarifelor ce
se vor încasa de la beneficiarii serviciilor de producţie
editorială, tipografică şi de difuzare a Monitorului Oficial al
Judeţului Satu Mare.
Comisia de buget?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări ?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
14. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Statului de funcţii
al Serviciului Public de Editare a Monitorului Oficial al
Judeţului Satu Mare.
Comisia juridică ?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări ?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unor
hotărâri ale Consiliului Judeţean Satu Mare cu privire la
Comisia pentru Protecţia Copilului şi Comisia de Evaluare a
Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi.
Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia
copilului?
Domnul consilier Pinter Jozsef:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări?
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Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Satu Mare.
Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Satu Mare nr.203/2008 privind atribuirea în folosinţă
gratuită a unor spaţii din sediul Palatului Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al judeţului?
Domnul consilier Pal Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
18. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public al
judeţului Satu Mare a imobilului situat în localitatea Halmeu
str.Eliberării nr.71 şi a terenului aferent, în vederea restituirii
către vechiul proprietar.
Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil, cum că s-a modificat în ordinea de zi, astfel că iniţial
era proiectul de hotărâre în vederea restituirii către noul proprietar Fundaţia
Caritatea Bucureşti care se pare că este succesorul în drepturi al vechiului
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proprietar, şi în modalitatea în care este astăzi proiectul de hotărâre pe
ordinea de zi considerăm că este bine.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
De aceea când am dat citire noului proiect al ordinii de zi am citit cu
această observaţie.
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
19. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social al
"S.C. Drumuri Judeţene Satu Mare” S.A.
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al judeţului?
Domnul consilier Pal Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul consilier Govor Mircea:
Aş vrea un pic să discut mai detaliat vizavi de aceste drumuri judeţene.
Nu ştiu pentru a câta oară discutăm şi numai nu finalizăm. S-a separat
această societate Carei de Satu Mare, iară s-a fuzionat, iar am încercat s-o
vindem, iar am găsit tot felul de tertipuri bănuiesc, că până la urmă cred că
nu mai vrem s-o finalizăm. Am zis diminuăm capitalul social, dar haideţi să
terminăm o dată, să luăm o hotărâre, să vedem ce facem, rămânem cu
singurul spaţiu, că despre asta este vorba, dar ce facem? O vindem? O ţinem?
Ne asociem cu cineva sau ce facem? Ne facem de râs că avem la toate
ordinele de zi de patru ani încoace tot timpul, au fost tot alte hotărâri.
Trebuie să finalizăm, ori să scăpăm de ea, ori s-o punem pe picioare, dacă
chiar neapărat asta vrem, putem s-o punem pe picioare. Dar trebuie să luăm o
hotărâre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Săptămâna viitoare vom avea o întâlnire, până atunci cred că
documentele cu care trebuie să ne îndreptăm pentru privatizare, pentru că
întotdeauna au fost probleme cu evaluarea patrimoniului, sper că prin această
hotărâre, aceste aspecte să fie rezolvate şi să nu mai avem un impediment în
ideea de a lua o decizie, privatizare ori majorare de capital social. Acestea
sunt cele două variante.
Dacă mai sunt şi alte probleme, dacă nu, supun aprobării proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în
participaţiune între JUDEŢUL SATU MARE cu SPITALUL
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SATU MARE pe de o parte şi
S.C.EURORAD 2008 S.R.L. pe de altă parte, în vederea
înfiinţării, organizării şi funcţionării unui centru de investigare
medicală pe bază de Rezonanţă Magnetică Nucleară (RMN).
Comisia pentru administrarea domeniului public?
Domnul consilier Pal Mircea:
Şi acest proiect a primit aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, vreau să vă informez stimaţi colegi că la acest subiect, în
vederea repunerii în funcţiune şi asigurării acestui serviciu medical pentru
cetăţenii judeţului trebuie să adoptăm această hotărâre. Cred că este bine ca
în continuare să avem RMN în judeţul Satu Mare. Populaţia a reacţionat în
mod pozitiv să nu mai trebuiască să facem deplasări în Oradea, Cluj,
ş.a.m.d., prin urmare propun adoptarea acestui proiect.
Dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun spre aprobare în forma iniţiată.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a
fost adoptată în unanimitate).
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de selecţie a
ofertelor depuse în vederea selectării acestora pentru
susţinerea şi promovarea culturii scrise.
Comisia de cultură, vă rog?
Domnul consilier Konya Ladislau:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări? Dacă nu,
supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu
sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.86/2009
pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului pentru finanţarea
nerambursabilă din bugetul judeţului Satu Mare a
programelor şi proiectelor culturale şi sportive pe anul 2009.
Comisia de cultură, vă rog?
Domnul consilier Konya Ladislau:
Aviz favorabil.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia buget?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări ? Dacă nu,
supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu
sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
Propun să facem o pauză pentru definitivarea acelor două puncte
neclare de pe ordinea de zi. După cinci minute ne întâlnim, rog comisiile de
specialitate să-şi finalizeze punctele de vedere.
(După pauză).
Având în vedere faptul că cele două proiecte, cel privind validarea şi
cel privind comisiile de specialitate necesită o procedură mai lungă, propun
să trecem la aceste puncte şi după aceea să revenim la finanţarea activităţilor
culturale. Dacă sunteţi de acord, să trecem la următorul punct de pe ordinea
de zi:
23.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
judeţean al domnului Silaghi Mircea.
Comisia de validare şi după aceea Comisia juridică rog să se pronunţe.
Domnul consilier Pinter Joszef:
Comisia de validare, aviz favorabil.
Doamna Mărginean Maria Eva:
Comisia juridică în urma reanalizării acestei situaţii destul de curioase,
astăzi a dat aviz favorabil la acest proiect de hotărâre privind validarea
domnului consilier Silaghi Mircea care se află pe lista de supleanţi ai
partidului.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, domnul Mircea Silaghi, dacă doriţi să adresaţi două
cuvinte, după care să trecem la formalităţile privind aprobarea proiectului.
Poftiţi!
Domnul Silaghi Mircea:
Bună ziua doamnelor şi domnilor, mă numesc Silaghi Mircea sunt
născut în Satu Mare, am 55 de ani pe 28 mai, sunt economist, sunt căsătorit,
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cu doi copii. Am fost angajat peste 30 de ani la fosta Fabrică de lapte,
S.C.Friessland, din păcate după închiderea producţiei, am fost nevoit să
părăsesc această fabrică şi să mă duc la o întreprindere de transport extern
mărfuri.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări? Dacă nu,
supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu
sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
Conform prevederilor art.32 alin.(1) coroborate cu cele ale art.90 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Satu
Mare, consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate depun în faţa
consiliului judeţean următorul jurământ:…..
Doamna secretar vă rog să daţi citire textului jurământului, timp în
care rog asistenţa să se ridice în picioare. Poftiţi aici domnule consilier !
Doamna secretar Bota Cornelia:
Subsemnatul Silaghi Mircea, în conformitate cu prevederile art.32
alin.(1) coroborate cu cele ale art.90 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicată, subsemnatul Silaghi Mircea, depun
următorul J U R Ă M Â N T:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună –credinţă, tot
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului
Satu Mare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Doamna secretar Bota Cornelia:„Aşa să-mi ajute Dumnezeu !”
Doamna secretar Bota Cornelia: “Jur !”
Domnul Silaghi Mircea: “Jur !”
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, ca urmare trecem la următorul proiect:
24. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale
a unor comisii de specialitate pe domenii de activitate ale
Consiliului Judeţean Satu Mare.
Comisia juridică ?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Comisia juridică a dat aviz favorabil pentru toate schimbările.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă mai sunt observaţii sau comentarii? Dacă nu, supun
spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului
Judeţean Satu Mare cu unele instituţii publice din judeţul Satu
Mare în vederea finanţării şi realizării în comun a unor
activităţi culturale, sportive, şcolare şi de tineret de interes
public judeţean.
La acest proiect la anexa 2 titlul a rămas 2008, cu scuzele de rigoare,
este anul 2009 şi vă cer scuze.
Comisia de cultură, vă rog?
Domnul Konya Ladislau:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia de buget?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă cineva trebuie să se abţină de la vot să anunţe
acuma ca să nu fie probleme.
(Domnii consilieri Muzsnay Árpád, Antal Istvan, Kovács Máté, Konya
Ladislau şi Ştef Adrian anunţă că nu participă la vot.)
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aş dori să întreb ceva, în cadrul comisiei am discutat şi am căzut de
acord pentru o sumă la poziţia 50 Clubul sportiv “Samuraiul” şi nu găsesc
sau nu caut bine?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Merge prin relaţia Direcţia judeţeană de sport, pentru că este club
sportiv, potrivit chiar raportului comisiei.
Dacă mai sunt şi alte observaţii, completări? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată, cu acea observaţie 2009 să
fie trecut în loc de 2008 la anexa 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Trecem la subiectul Diverse, dacă doreşte cineva să intervină?
Domnul consilier Kira Beniamin:
Bună ziua, domnule preşedinte, stimaţi colegi, aş vrea să propun să se
execute o expertiză la un pod care intră la finanţare. E vorba de DJ 109 L la
kilometrul 29+250 m. Aşa cum ştiu, acolo va fi reabilitat acest drum de la
Negreşti-Turţ, iar în comuna Turţ, la Valea Turţ avem un pod, am şi fost la
faţa locului. Este şi o adresă în acest sens, depusă de Primăria Turţ la
Consiliul Judeţean Satu Mare. Se cere reabilitarea acestui pod sau construirea
unui nou pod. Solicit modificarea Anexei 2 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Satu Mare nr. 45/2009 cu privire la lista lucrărilor finanţate din
bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Satu Mare din
2009, în sensul că includem un capitol nou pentru întocmirea documentaţiei
tehnice, economice, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi caiet de sarcini
pentru podul peste Valea Turţului în localitatea Turţ, pe DJ 109 L la
kilometrul 29+250, privind diminuarea sumei de 70.000 lei de la podul peste
Crasna în localitatea Domăneşti.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Este vorba de acel pod la care am fost împreună şi cu domnul primar,
respectiv domnul director Şereş de la Direcţia Tehnică, la faţa locului. Am şi
pregătit proiectul de hotărâre pentru şedinţa viitoare pentru că în urma
licitării proiectării podului de la Domăneşti a rămas economie şi putem să-l
includem în program.
Domnul consilier Sălăgean Ioan Gheorghe: Am rugămintea să ne
sprijiniţi cu drumul de la Răteşti la Soconzel. În data de 7 vin japonezii în
vizită şi dacă se poate să fie făcută cu prioritate plombarea, în special între
Socond şi Soconzel, dacă nu mă înşel 113 sau 117A. Au fost şi anul trecut şi
vin şi anul acesta. Vin la biserică. Am înţeles că în partea aceea a câştigat
licitaţia Popa Stelian.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Judeţul a fost împărţit în patru zone. Zona Satu Mare şi zona sud a fost
câştigată de către S.C. Construcţii Drumuri. Zona Carei a fost câştigată de
către Drum Construct SRL Sălaj, Pericei, respectiv zona Oaş este câştigată
de către S.C. Alfarom Satu Mare. La ora actuală, vreau să informez pe toată
lumea că la peste 12 tronsoane deja se lucrează la plombări. Totodată facem
şi un apel în sensul în care sunt nemulţumiri. În primul rând ţinem legătura
cu domnii primari şi viceprimari, dacă sesizează că sunt probleme cu
calitatea lucrărilor. În fiecare zi un echipaj de la Consiliul Judeţean Satu
Mare se deplasează, fără să anunţe că mergem la faţa locului să verificăm, se
întocmesc note de constatare. Firmele au termene scurte de execuţie. Aceasta
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înseamnă între 4 şi 18 zile potrivit angajamentelor asumate pe contract. În
cazul în care vor fi depăşite aceste termene, a duratei de execuţie şi care nu
se datorează cauzelor de forţă majoră, cum a fost ploaia, se lucrează, iar în
cazul în care au depăşiri de termene se aplică penalităţi de întârziere. Sper să
fie şi în acest an lucrările de plombări de calitate. Dacă consideraţi şi doriţi să
participaţi la astfel de ieşiri în teritoriu, puteţi participa. Încerc să vorbesc ca
acest tronson să fie reparat până în data de 7. Vorbesc astăzi, după şedinţă să
vedem cum îl putem include.
Domnul Rus Ioan:
Încep prin a vă mulţumi. Am aflat acum câteva minute că legat de
problema drumului din Gherţa Mare, acelaşi drum DJ 109 L şi care nu este
cuprins în proiectul de modernizare, am înţeles că v-aţi implicat deja şi aţi
dat drumul la studiu de fezabilitate, în ideea că vom găsi bani ulterior să
finanţăm această lucrare. E vorba de 6 km în Gherţa Mare, care au scăpat
fiindcă nu au fost prevăzuţi la data respectivă în modernizare.
A doua problemă este legată de o solicitare venită din partea
directoarei de la Spitalul din Negreşti-Oaş, o problemă legată de accesare pe
măsura 2.3 a unui program de înfiinţare a unui spaţiu de îngrijiri paleative,
aşa cum este nominalizat în program. Am iniţiat nişte demersuri, am discutat,
cu domnul Pataki şi cu doamna Angela Bura. V-aş cere sprijinul în
continuare ca să găsim o modalitate să facem o asociere între Consiliul
Judeţean Satu Mare şi Spitalul Negreşti-Oaş şi eventual partea de asistenţă
socială. Este vorba de bolnavi incurabili, este o secţie care ar putea fi
amenajată în Spitalul Judeţean unde există dotări, există spaţiu, există
dotările necesare dar trebuie pusă la punct şi făcută dotarea respectivă.
Reamintesc faptul că în zona Oaşului nu există în momentul de faţă nici o
asistenţă socială de genul care există la Protecţia Copilului, nici pentru
bătrâni, nici pentru copii. Probabil cu ocazia aceasta, vom reuşi să accesăm
un program de genul acesta.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
În ceea ce priveşte programul de asistenţă, deja am discutat cu domnul
director Marc ca la următoarea licitaţie de proiecte să demarăm şi să
depunem un proiect de finanţare în zona Oaşului pentru că în Carei deja ar
trebui să fie pornită licitaţia pentru execuţia realizării unui astfel de centru. În
ceea ce priveşte Spitalul Negreşti, şi vreau să vă atrag atenţia că a apărut
săptămâna trecută Hotărârea de Guvern privind strategia de descentralizare
în sistemul sanitar. La ora actuală nu se spune clar dacă Spitalul de Urgenţă
Satu Mare va aparţine sau nu de Consiliul Judeţean, în sensul de a finanţa noi
cheltuieli curente cu reparaţii curente, reparaţii capitale, dotare, dotare cu
obiecte de inventar. E drept, toate spitalele care trec în subordinea consiliilor
locale sau judeţene vor trebui să asigure finanţarea acestor cheltuieli, inclusiv
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a aparaturii medicale, nu cea de înaltă performanţă care rămâne pe programe
naţionale. Spitalul din Negreşti-Oaş cu siguranţă, de exemplu va aparţine
Consiliului Negreşti-Oaş. Pe mine mă bucură faptul că am reuşit să pornim
acel proiect de reabilitare pentru ambulatoriu. Potrivit informaţiilor mele,
domnul Pataki vă rog să confirmaţi, sau să infirmaţi, că a trecut prin două
etape de evaluare. Este deja în etapa finală, să spunem aşa, a evaluării. Din
câte am înţeles nu este nici o problemă, sper să câştigăm şi acest proiect. În
schimb, va trebui foarte serios să analizăm dacă aceste spitale sau Spitalul
Judeţean va trece la noi pentru că necesită sume enorme de la bugetul nostru
judeţean. În schimb, trebuie să ne asumăm acest efort pentru că e vorba
despre sănătatea tuturor locuitorilor din judeţul Satu Mare şi trebuie să fie
aceste servicii la un nivel cât mai înalt. Potrivit acestei strategii din luna iulie
sau august se va lucra la elaborarea proiectului de buget pentru anul viitor în
care se va specifica ce instituţii de cine vor aparţine. Va trebui să luăm acest
lucru foarte serios şi să vedem de unde vom găsi surse de finanţare.
Domnul consilier Ardelean Ciprian George:
Aş vrea să spun doar un singur lucru cu privire la Spitalul din Negreşti
Oaş. Spitalul din Negreşti Oaş acordă asistenţă medicală pentru toată zona
Oaşului nu numai pentru oraşul Negreşti Oaş, drept pentru care nu cred că va
fi suficient să îl alimenteze numai Ccnsiliul local Negreşti-Oaş.
Domnul Buzgău Oliviu Aurel:
Aş vrea să vă aduc la cunoştinţă problema drumurilor din zona
Tăşnad. Aş vrea să mă refer în mod concret la drumul cel mai discutat, de 8
ani. Nu ştiu ce facem, dar văd că....Mai este o porţiune, care leagă tot acel
drum de drumul care anul trecut a fost reabilitat, care este în condiţii bune şi
încă o porţiune destul de mare între Tăşnad-Săuca şi drumul care merge la
Tiream. V-aş ruga foarte mult să vină cineva de la Direcţia Tehnică şi să vă
informeze.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Poate să vă spună domnul Şereş Ioan, în acest an acel segment pe care
nu-l mai putem amâna să fie reabilitat. Domnul Şereş, vă rog, prezentaţi care
sunt măsurile deja în curs. Având în vedere faptul că, avem proiect depus
spre finanţare la POR şi pentru acest segment, pentru a nu periclita proiectul
pentru că facem intervenţii.
Domnul Şereş Ioan:
DJ 191 Tăşnad-Marghita este depus spre finanţare la ADR. Am înţeles
de la Consiliul Judeţean Bihor, care este partenerul principal, că este în a
patra etapă de evaluare a proiectului. Totuşi, până la semnarea contractului
de finanţare, care estimăm noi că va fi în cursul anului viitor, după care se
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poate organiza licitaţia de execuţie pentru a uşura viaţa cetăţenilor din zona
respectivă. Se propun realizarea unor lucrări de întreţinere periodică
constând în lucrări cu piatră peste care se aşterne un tratament bituminos
dublu. Toate reprezintă lucrări de întreţinere periodică. Un cost estimativ
făcut de noi este în jur de un milion de lei.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Asta facem în acest an.
Domnul Buzgău Oliviu Aurel:
Sunt nişte probleme cu drumurile în zonă. Ar putea să vină domnul
director Şereş sau cineva să vă informeze exact care este situaţia, că nu vreau
să vă mai reţin, fiindcă sunt probleme foarte grele.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Poate mergem împreună cu preşedintele Comisiei de drumuri, cu
domnul Şereş, cu domnul vicepreşedinte. Să mergem acolo să constatăm, aşa
cum a fost cazul deplasării la Turţ. Am fost la faţa locului şi-am constatat
care sunt problemele, solicitările din zona respectivă.
Dacă nu sunt şi alte probleme, observaţii, vă mulţumesc pentru
prezenţă, vă doresc Sărbători Fericite! Vă rog, domnul Sălăgean.
Domnul consilier Sălăgean Ioan Gheorghe:
Domnule preşedinte, nu cred că o parte dintre colegii noştri ştiu, la
Clubul Sportiv Şcolar, Grupa de Fotbal a luat locul l pe ţară la faza finală. Mam uitat, când s-a făcut bugetul, când am aprobat bugetul acesta. Mi se pare
destul de puţin pentru Clubul Sportiv Şcolar, în special pentru că tot ce
merge, merge spre fotbal. Vreau să vă spun că pentru un an, ca să poată ei să
organizeze competiţiile le trebuie cel puţin între 10-15.000 lei, ca să poată să
organizeze. V-aş ruga, dacă se poate să ne aplecăm un pic mai mult şi asupra
Clubului Sportiv Şcolar să-i sprijinim şi dacă se poate într-o şedinţă viitoare
să-i premiem şi pe aceşti copii sau cel puţin şcoala, să le dăm cel puţin 23000 de lei.
Domnul consilier Govor Mircea Vasile:
N-am vrut să ridic nicio problemă vis-a-vis de partea de cultură şi
sport, dar dacă totuşi colegul nostru a discutat, eu zic că împărţirea pentru
aceste activităţi a fost cât se poate de corect. Fiecare formaţiune politică a
avut posibilitatea să se înţeleagă, să vorbească între ei.. Voi între colegii
voştri, că aţi avut acolo o sumă şi nu era nicio problemă să daţi pentru
această activitate pentru că fiecare formaţiune politică s-a orientat şi s-a
împărţit în mod echitabil. Deci, a fost o problemă, posibil nu aţi fost bine
informaţi sau nu aveţi cine să vă coordoneze, odată sunteţi unul, odată nu
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sunteţi niciunul. E o chestie. Problema trebuie rezolvată într-adevăr în
interiorul grupului şi după aceea se poate rezolva şi în exterior. Să nu uităm,
probabil a uitat domnul vicepreşedinte sau preşedinte al Consiliului Judeţean
Satu Mare să vă spună, că noi am alocat 100 milioane vechi pentru echipa de
baschet, pentru cei care s-au clasat pe locul III şi au medalia de bronz şi care
vor participa în Cupele Europene şi ne vor reprezenta cu cinste judeţul. S-a
dat o sumă simbolică putem spune pentru premiere, deci la aceasta ne-am
gândit per global, iar per individual fiecare formaţiune politică, chiar era
recomandat să daţi banii la activitatea aceea, că era un succes pentru voi. Aşa
aţi rămas pe din afară. Îmi pare rău.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Aceste propuneri, cred că au fost lung dezbătute în comisiile de
specialitate. Tot aşa sprijinim şi A.J.P., care reprezintă fotbalul judeţean, 500
milioane pentru A.J.F., pentru că este o activitate care se desfăşoară la nivel
judeţean.
Vă mulţumesc pentru prezenţă!
PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Csehi Árpád Szabolcs
Cornelia Bota
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