CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PROCESUL-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean
Satu Mare din 06 iulie 2009, ora 14,00
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Bună ziua! Prezenta şedinţă a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.138
din 01.07.2009 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 judeţeni, lipsesc: domnul consilier Antal
Istvan Janos, domnul consilier Kira Beniamin şi domnul consilier şi
vicepreşedinte Ştef Mihai Adrian.
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 10.06.2009.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Procesul-verbal încheiat pentru şedinţa din 10.06.2009 cuprinde 16
pagini, a consemnat toate luările de poziţie. Pentru a fi consultat a fost postat
pe site şi este pe suport scris afişat, aveaţi posibilitatea să-l consultaţi, să
faceţi observaţii şi obiecţii. În legătură cu cele consemnate dacă aveţi ceva de
adăugat sau de menţionat în plus, o să vă rog să o faceţi acuma înainte de
supunerea lui spre aprobare. Dacă nu sunt propuneri, îl rog pe domnul
preşedinte să-l supună spre aprobare.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
Mulţumesc. (Procesul verbal al şedinţei din 10.06.2009 a fost aprobat în
unanimitate.)
Felicit pe domnul deputat Erdei Daloczky Istvan care este alături de
noi, fost coleg consilier judeţean. Bine aţi venit domnule deputat!
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Domnul deputat Erdei Istvan:
Mulţumesc, mă simt onorat.
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.
Faţă de ordinea de zi comunicată, propun reformularea pct.5, astfel:
- în loc de, Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 51/2009 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,
propun următorul text: Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 51/2009 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.
De asemenea, propun reformularea pct.6, astfel:
- în loc de, Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri din
depozitul special constituit potrivit art. 2 din O.G.R. nr. 19/ 1994, pentru
cofinanţarea execuţiei lucrărilor la obiectivul „Locuinţe sociale în localitatea
Poiana Codrului, str. Romilor nr. 280, comuna Crucişor, judeţul Satu Mare”,
realizat în conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996,
va fi: Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri din depozitul
special constituit potrivit art. 2 din O.G.R. nr. 19/1994, cu modificările şi
completările ulterioare, bugetului propriu al comunei Crucişor, pentru
cofinanţarea execuţiei lucrărilor la obiectivul „Locuinţe sociale în localitatea
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Poiana Codrului, str. Romilor nr. 280, comuna Crucişor, judeţul Satu
Mare”, realizat în conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996.
De asemenea, propun scoaterea de pe ordinea de zi a Proiectului de
hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului unui consilier
judeţean, amânarea acestui proiect de hotărâre având în vedere votul
Parlamentului României, care urmează să fie publicat şi să nu fie după aceea
poate o interpretare eronată.
Totodată, având în vedere că acea comisie de drumuri a ajuns la o
înţelegere şi s-a pregătit un Proiect de hotărâre privind instituirea
administrării speciale la S.C.Drumuri Judeţene S.A.Satu Mare., ca urmare
propun completarea cu acest punct.
Prin urmare, ordinea de zi propusă are 11 puncte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor prioritare
propuse pentru acordarea de fonduri prin programul ,,Electrificare
2007-2009", etapa 2009.
2. 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.
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale, pentru perioada 15.09.2009—31.12.2009, a unor sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor destinate finanţării drepturilor
privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din
clasele I - VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din
grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore.
4. 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.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Satu Mare nr. 51/2009 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.
6. Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri din depozitul special
Constituit potrivit art. 2 din O.G.R. nr. 19/1994, cu modificările şi
completările ulterioare, bugetului propriu al comunei Crucişor, pentru
cofinanţarea execuţiei lucrărilor la obiectivul „Locuinţe sociale în
localitatea Poiana Codrului, str. Romilor nr. 280, comuna Crucişor,
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judeţul Satu Mare”, realizat în conformitate cu prevederile Legii
Locuinţei nr.114/1996.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice în faza – Studiu de fezabilitate-, varianta 1, pentru lucrarea
“Pod pe DJ 195C, km 10+905,peste râul Crasna, la Domăneşti,
judeţul Satu Mare”.
8. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui Consiliului
Judeţean Satu Mare pentru semnarea Convenţiei şi a anexei la
Convenţia cu privire la publicarea Hărţii oficiale a judeţului Satu
Mare.
9. Proiect de hotărâre privind restructurarea creditului restant contractat
de S.C.Drumuri Judeţene S.A. Satu Mare.
10. Proiect de hotărâre privind instituirea admnistrării speciale la
S.C.Drumuri Judeţene S.A.Satu Mare.
11. D i v e r s e.
Faţă de această propunere dacă mai sunt şi alte propuneri. Dacă nu,
supun spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată acuma. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
La diverse eu doresc să dispcutăm despre A.D.I. apă şi apă uzată
stadiul în care se află şi proiectul cu invesetiţia de 100 milioane de euro,
respectiv este o cerere din partea asociaţiei Turul Micula, să discutăm şi
despre acest aspect, poate în presă aţi citit nişte declaraţii. După care vom
discuta ceea ce se doreşte a se discuta în continuare.
Propun să trecem al dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor prioritare
propuse pentru acordarea de fonduri prin programul
,,Electrificare 2007-2009", etapa 2009.
Comisia de dezvoltare regională?
Domnul consilier Draveczky Carol:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, Comisia de buget?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, trebuie să subliniem faptul că noi, Consiliul Judeţean,
stabilim această listă prioritară după care cei care primesc finanţare prin
ordinul ministrului Administraţiei şi Internelor vor primi alocaţii bugetare
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prin direcţiile publice de finanţe judeţene. La ora actuală, săptămâna trecută a
apărut, primeşte astfel de finanţare Tarna Mare şi Viile Satu Mare. Dacă sunt
şi alte observaţii?
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Aş vrea să ştiu ce importanţă are ordinea pe listă, am remarcat faptul
că Odoreu care e cu cea mai mare investiţie e pe locul 7.
Înainte de a da cuvântul direcţiei de specialitate şi este aici şi
preşedintele comisiei numite, trebuie să subliniez că Odoreul nu ar fi trebuit
să apară. Sunt două localităţi care au fost trecute să apară pe listă şi dacă
între timp se rezolvă cu documentaţia. Ordinul ministrului care s-a trimis la
fiecare consiliu local, spune ce documentaţie trebuie să fie depusă. De
exemplu, este obligatoriu Studiul de fezabilitate, iar Odoreul nu a depus
decât studiul de soluţie, deci nu ce este prevăzut în documentaţie.
Dar dau cuvântul domnului director Pataki şi după aceea dacă doreşte
şi domnul Saly.
Domnul director Pataki Csaba:
Lista este compusă din două părţi: primele 5 poziţii sunt acele cereri
care au fost complete conform normativului stabilit prin Ordinul Ministrului
de interne din anul 2008. Ultimele două poziţii au şi o steluţă, pe pagina a
doua la anexă găsiţi şi observaţiile respective, Odoreul a depus doar studiul
de soluţie, respectiv comuna Culciu a depus iarăşi o documentaţie
incompletă, ei au depus studiul de fezabilitate şi în rest, cam nimica. Noi neam găndit să nu le îngrădim dreptul de a rămâne totuşi pe listă la aceste
localităţi. În rest, ordinea este stabilită prin criterii foarte clare, adică numărul
de populaţie afectată de investiţie raportată la suma investiţională. Micula
este pe primul loc deoarece vizează şi o zonă industrială pe lângă populaţie.
În rest, se poate face un calcul simplu, raportat la numărul de gospodării,
numărul populaţiei şi suma investiţională. Aceasta a fost logica în baza
căreia s-a stabilit această listă.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul Ardelean?
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Mulţumesc. În situaţia aceasta, văzând că singurul lucru care lipseşte
Odoreului este studiul de fezabilitate, văzând de asemenea că are 200 de
locuitori raportat la celelalte numere, precum şi faptul că are cea mai mare
sumă pe care urmează să o folosească, şi aş mai aminti aici şi faptul că nu va
fi nici un fel de contribuţie de la bugetul local, eu aş propune să o punem pe
locul 4, studiul de fezabilitate se va face oricum, este până la urmă o
formalitate, deci, aş propune să fie plasat Odoreul pe locul 4, raportat la
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numărul de locuitori şi la restul detaliilor pe care le-am spus, respectiv nici o
contribuţie de la bugetul local şi cea mai mare sumă afectată.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Această formalitate este un element esenţial. Credeţi-mă, comisia
iniţial a vrut să respingă documentaţia pe motiv că este incompletă. Am zis,
să apară pe listă, iar între timp vor primi înştiinţare şi vor veni la completare,
pentru a nu spune că nu apar pe lista judeţeană, şi-atunci n-au cum să vină.
De-aceea am propus ca aceste două consilii să apară totuşi pe listă deşi
documentaţia este incompletă. Ar trebui să respingem. Iar constatarea este,
după cum v-am spus săptămâna trecută, această listă prioritară stabilită de
noi nu este neaparat luată în calcul de către minister.
Deci, poate fi un consiliu local cu documentaţia incompletă şi altul
care să aibă documentaţia completă şi totuşi, cel cu documentaţia incompletă
să fie în faţă. Din acest considerent, nu mi se pare logic. În rest, v-am mai
spus, Bucureştiul nu prea ţine cont de această listă prioritară stabilită de noi.
Anul trecut, ştim cu toţi că am stabilit ca şi listă prioritară Luna Şes, poziţia
numărul 1 pentru judeţ iar, cum v-am spus, banii au venit pentru cele două
consilii locale Tarna Mare şi Viile Satu Mare cu două poziţii, deşi repet, nu
erau în top 3 ca să spunem aşa.
Dar totuşi, a apărut săptămâna trecută Ordinul Ministrului
Administraţiei şi Internelor şi încercăm acum să facem demersuri să mai
apară o poziţie măcar să mai avem o linie de finanţare deschisă pentru
rectificare Luna Şes, astfel încât în acest an să putem organiza licitaţia de
execuţie şi la anul să fie lucrarea propriu zisă pornită. Pentru asta, trebuie să
am deschisă o finanţare chiar dacă este 10000 de lei. Chiar astăzi s-a discutat
cu cine se ocupă cu acest capitol, să apară un ordin privind cuprinderea
acestei zone de electrificare, astfel încât să putem demara lucrările, să putem
organiza licitaţia de execuţie.
Dacă nu sunt şi alte observaţii, supun aprobării proiectul în forma
iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Următorul punct de pe ordinea de zi:
2. 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 de buget?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel
Aviz favorabil.
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Mulţumesc. La acest capitol, doresc să vă informez, stimaţi colegi că
colegii noştrii de la Consiliul Local al municipiului Satu Mare au acordat o
finanţare pentru Teatrul de Nord, respectiv au prevăzut sume, au bugetat o
parte din contribuţia pentru copiii instituţionalizaţi în centre de plasament,
astfel încât şi instituţia de cultură Teatrul de Nord Vest să funcţioneze,
respectiv să asigurăm cheltuieli bugetare şi pentru copiii instituţionalizaţi,
partea de cofinanaţare care revine consiliului local Satu Mare. Mulţumiri!
Doresc să vă mai informez că acest proiect de hotărâre şi cele care
urmează, în urma întâlnirilor din ianuarie-februarie cu domnii primari şi
viceprimari, am ajuns la concluzia să descentralizăm programul “Cornul şi
laptele”, fiecare consiliu local, fiecare primărie să-şi organizeze propria
licitaţie şi propriul contract, astfel încât să fie un control mai direct pe plan
local asupra calităţii produselor de care beneficiază copiii. Mai uşor îi este
primarului din Foieni ca în fiecare zi să meargă să verifice cornul şi laptele
adus, decât preşedintelui Consiliului Judeţean să meargă să verifice tot
judeţul.
Deci, am considerat că aceasta este o măsură bună pentru creşterea
calităţii serviciului prestat. Criteriul de repartizare este conform numărului de
beneficiari, numărul de copiii care beneficiază. Dacă câştigă o firmă la nivel
de judeţ şi nu distribuie pâine, să spunem, decât în zona Careiului şi trebuie
să ducă până la Tarna Mare, nu rentează, dar dacă este o brutărie în Tarna
Mare, mai produce 50 sau 100 de cornuri pentru copiii în fiecare dimineaţă
sau dacă este în zona Batarci o brutărie, atunci este în zona de acoperiredistribuţie. Esenţa acestei idei, este de a creşte calitatea serviciului pentru că,
potrivit legii, dacă şcoala este la o distanţă mai mare de 45 de km de locul,
sediul sau punctul de depozitare a produsului, atunci de două ori pe
săptămână este suficient să facă distribuţia şi este în condiţii de legalitate.
Astfel, fiecare primărie poate impune o distribuţie zilnică. Vă spun,
peste 90% din primari au solicitat expres acest lucru şi încă şi Inspectoratul
Şcolar consideră la fel, pentru că ei sunt cei care trebuie să monitorizeze
acest aspect şi sunt de părere că este un lucru bun. După ce se licitează şi se
încheie contractele... oricum nu este finalizată pentru că şi numărul de elevi
mai poate să difere până când începe şcoala. Dar trebuia să facem această
repartizare, pentru a demara procedura licitaţiei publice, achiziţiei publice.
Dacă nu sunt şi alte observaţii... Domnul Govor?
Domnul consilier judeţean Govor Mircea
Mă scuzaţi, aţi omis să menţionaţi şi suplimentarea banilor pentru
plombat, că tot la capitolul acesta este, de 12 miliarde jumate, deci drumurile
judeţene vor putea fi acoperite măcar parţial cu această sumă, fiind vorba de
12 miliarde jumătate şi s-au alocat încă doua miliarde jumătate pentru
întocmirea documentaţiei economice şi expertiză pentru drumurile judeţene,
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ca să fie pregătită pentru orice eventualitate. Asta am vrut să spun, că am
văzut că aţi omis dumneavoastră, deci, o veste bună pentru oamenii de la ţară
până la urmă, că li se vor mai acoperi gropile pe ici pe colo.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Ca să putem merge mai departe, la solicitări de fonduri, trebuie să
avem documentaţii tehnico-economice pregătite. În această idee, deja se
pregătesc studiile de fezabilitate şi pentru acele proiecte de drumuri care au
fost depuse spre finanţare la Programul Comun Cooperare Transfrontalieră
româno-maghiară, moment în care, într-o săptămână, două, apare
comunicarea oficială asupra rezultatului evaluării. Să nu mai aşteptăm şi cu
această organizare de licitaţie, să avem documentaţia pregătită astfel încât să
căştigăm o lună, sau o lună şi jumtate să depunem, pentru că primul venit
este şi primul servit. Dacă sunt şi alte observaţii, dacă nu, supun spre
aprobare şi acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Nu sunt. Vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Următorul proiect de pe ordinea de zi este
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale, pentru perioada 15.09.2009—31.12.2009, a unor sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor destinate finanţării
drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie
pentru elevii din clasele I - VIII din învăţământul de stat şi pentru
copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4
ore.
Comisia de buget?
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. Vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Următorul proiect de pe ordinea de zi:
4. 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.
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La acest proiect, vreau să vă informez, stimaţi colegi, că proiectul
nostru depus pe POR Modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului
Orăşenesc Negreşti Oaş a fost declarat admis, ni se solicită elaborarea
proiectului tehnic, astfel încât să putem trece la faza de precontractare,
respectiv încheierea contractului de finanţare. Avem termen de depunere 15
septembrie, însă consider că, cu cât depunem mai repede, cu atât avem şanse
mai mari să contractăm. De-aceea am prevăzut această sumă. Totodată,
având în vedere materialul primit de la minister privind reabilitarea clădirii
Spital Judeţean de Urgenţă Satu Mare, suma din SF primită este de 25 de
milioane de euro, iar pentru toată axa pentru regiunea Nord Vest avem 22 de
milioane de euro, trebuie să elaborăm noi o documentaţie, la Ambulatoriu
dacă nu mă înşel, domnul Gheorghiu?, cam în două, trei săptămâni avem
deja documentaţia finalizată, astfel încât putem trece la aprobarea
indicatorilor şi la depunerea cererii de finanţare.
Tot la acest proiect, dacă nu mă înşel, săptămâna viitoare trebuie să
primim documentaţia pentru reproiectare drum, zona Luna Şes cu canalizare
împreună, iar în continuare solicit alocare pentru realizarea alimentării cu
apă. Ca şi soluţie tehnică, este aceea de a nu aduce apa din oraş ci se poate
realiza o captare sus pe munte, de acolo să fie asigurată alimentarea cu apă.
Discutăm şi cu colegii noştrii de la Negreşti Oaş. Deja să avem documentaţia
pentru montarea instalaţiilor, pentru montarera instalaţiei de transport pe
cablu, să pregătim documentaţia tehnică pentru montare, în care sens trebuie
să elaborăm documentaţia respectivă în tot ceea ce priveşte finalizarea
traseului, ca să nu avem ulterior probleme, respectiv celelalte puncte care
privesc, cum am spus, Sf-urile pentru drumurile care sunt depuse spre
finanţare pe programul CBC.
În ceea ce priveşte Luna Şes, dacă tot discutăm acest subiect, vreau să
vă informez că acum Consiliul Local Negreşti Oaş a virat cofinanţarea lor
pentru ceea ce era, domnul Sălăjan care a participat ştie ce era acum o lună
cu cheltuielile noastre de întreţinere, cu depozitarea şi aşa mai departe. Deci
ne-a virat suma de 100 de mii de lei, ca urmare, suntem şi cu acest capitol în
regulă şi putem în continuare avansa cu lucrările.
Dacă aveţi, la acest punct observaţii, dacă nu, supun spre aprobare în
forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri nu sunt. Hotărârea a
fost adoptată în unanimitate.
Următorul punct de pe ordinea de zi:
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Satu Mare nr. 51/2009 privind aprobarea contractării
unui împrumut pe termen lung - linie de finanţare în cuantum de
110.000.000 lei în vederea refinanţării datoriei publice angajate
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prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr.85/2005,
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? Înainte de a da cuvântul, aţi avut dreptate ultima
dată, că nu a venit nimeni la licitaţia noastră. Iarăşi încercăm să organizăm
licitaţie. Numai doresc să vă felicit pentru evaluarea profesioanlă. Comisia
buget, poftiţi!
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil. Să sperăm că de data asta vor venii, fiind licitaţie
electronică o să se înghesuie. Sper.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Tot organizăm licitaţii şi sper până la urmă, acum am văzut şi din
presa de specialitate că începe, sper, relansarea şi finanaţarea economiei.
Acuma băncile dispun de mai multe resurse, 2 milioane de euro au fost
disponibilizate chiar de către BNR prin reducerea ratei dobânzilor şi a
rezervelor minim obligatorii. Sper să aibă efect şi asupra noastră. Domnul
Govor?
Domnul consilier Mircea Govor:
Poate n-ar fi rău, domnu’ preşedinte să facem mai multă publicitate pe
această temă, pentru că nu se înghesuie nimeni şi probabil că nu...poate că
sunt instituţii bancare care ar avea mai uşor accesul, dacă am face mai multă
publiciate în media, de exemplu, nu neapărat numai pe sit-ul nostru, sau să
invităm directoriii la o discuţie şi să încercăm să găsim noi clienţii.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Avem o informare către toate societăţile bancare autorizate de către
BNR, de a participa la această licitaţie şi dacă aveţi propuneri de a trimite
poate şi către Bănci străine de investiţii care finanţează astfel de proiecte, cu
plăcere trimitem acestă adresă. Hotărârea este publică şi nu intră sub
incidenţa confidenţialităţii. Dacă sunt şi alte observaţii? Doamna Mărginean!
Doamna consilier Eva Mărginean:
Domnule preşedinte, de fapt aţi anticipat propunerea pe care aş fi vrut
să o fac. Dacă în ţară nu există bănci curajoase, atunci ar trebui încercat în
străinătate într-adevăr. În Austria, cu siguranţă că se găseşte.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Avem bănci curajoase, dar orice bancă la ora actuală se uită de trei sau
patru ori, cei care lucrează în domeniu privat şi au relaţii cu băncile, anul
trecut băncile au sunat la uşă pentru a contracta credite şi acum trebuie tu să
dai nişte telefoane până ce te primeşte la o întâlnire. Da, este un efect negativ
al crizei financiare mondiale. Dacă nu sunt şi alte observaţiii supun spre
aprobare... da, domnul Puie, mă scuzaţi!
Domnul consilier Puie Ionel Dorin:
Voiam să spun că majoritatea băncilor româneşti cu excepţia CEC şi
Exim Bank au capital străin, deci băncile mamă sunt afară în Austria, în
Franţa, în Italia, în Germania, aşa că, sistemul bancar în mare parte joacă
după cum se cântă de firma mamă.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Chiar de-aceea am subliniat că este criză fiananciară mondială. Dacă
nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare proiectul în forma prezentată.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Următorul punct de pe ordinea de zi
6. Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri din depozitul

special Constituit potrivit art. 2 din O.G.R. nr. 19/1994, cu
modificările şi completările ulterioare, bugetului propriu al
comunei Crucişor, pentru cofinanţarea execuţiei lucrărilor la
obiectivul „Locuinţe sociale în localitatea Poiana Codrului, str.
Romilor nr. 280, comuna Crucişor, judeţul Satu Mare”, realizat în
conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996.
Comisia de buget?
Domnul consilier Puie Ionel Dorin:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, comisia de investiţii?
Domnul consilier Govor Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
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Vă mulţumesc, dacă nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare în
forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Vă
mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Următorul punct de pe ordinea de zi
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice în faza – Studiu de fezabilitate-, varianta 1, pentru
lucrarea “ Pod pe DJ 195C, km 10+905, peste râul Crasna, la
Domăneşti, judeţul Satu Mare ”.
Comisia de drumuri şi investiţii?
Domnul consilier Govor Mircea:
Aviz favorabil.
Aici, dacă s-ar putea domnule preşedinte, aş avea o intervenţie. Am
discutat şi cu domnul vicepreşedinte şi cu colegii noştri din comisie, e o
problemă mare cu podul de pe Crasna şi nu ar strica, chiar ar fi foarte
recomadat să pregătim un nou drum, de rezervă. Dacă se întâmplă o
nenorocire, un incendiu, ceva, nu o să avem acces în localitatea Domăneşti.
Şi, o investiţie, totuşi cât de cât, acolo, la vreo 50 de mii de euro, eu zic că sar putea face pietruirea drumului de la Vraja Crasnei la Domăneşti. Şi ar
trebui să găsim o formă şi să suplimentăm pentru investiţii, acolo, vreo două
miliarde şi să putem pietrui, dacă se poate.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Documentaţia este elaborată, din SF-ul acela este un milion patru sute,
sau două milioane..., domnul Faur Marcel?
Domnul Faur Marcel, şef serviciu drumuri:
Bună ziua! Pietruirea de la Domăneşti, cum este modernizarea, este
cuprinsă momentan la H.G.nr.577, este în fază de întocmire proiect tehnic,
această cuprindere, ne permite ca şi consiliu judeţean să aducem aport la
aceste sume ce sunt alocate prin H.G.nr.577. Deci nu ar fi un impediment.
Acuma nu ştiu exact, în momentul actual în ce fază este proiectul, dacă este
finalizat, ar urma să se execute documentaţia pentru licitaţie, pe lângă
licitaţia de execuţie şi consiliul judeţean prin cofinanţare, pe lângă 577 cu ce
poate, să ajute.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Problema este cu 577, că sumele alocate şi lucrările începute, deci nu
vorbim de lucrări noi, diferenţa este de cam doi ani de zile în sensul că,
sumele ce le avem alocate şi valoarea restului de executat, este doi la unu sau
trei la unu, adică, dacă primim şi anul următor aceleaşi sume pe care le-am
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primit în acest an, şi peste doi ani de zile, atunci putem finaliza lucrările
începute deja pe programul 577. Ca urmare, soluţia de bază este numai prin
pietruire, de la noi aşteptăm atunci să fie documentaţia finalizată. Din SF am
reţinut acea sumă, undeva între un milion patru sute şi doua milioane, 20 de
miliarde nu două milioane, 4 km pietruiţi, să găsim o variantă numai de
întreţinere, de drum comunal, ne uităm când va fi documentaţia finală şi
atunci să decidem cât şi de unde alocăm. Domnul Govor şi pe urmă domnul
Macec!
Domnul consilier Govor Mircea:
Poate găsim o cale mai scurtă şi pentru execuţie, iar pentru că oricum
vom ajunge şi la punctul 10, probabil că acolo cu drumurile judeţene, poate
găsim o cale prin care să le dăm şi lor un pic de aer şi poate chiar să facă ei
prin încredinţare directă aceste drumuri care aparţin consiliului judeţean.
Asta trebuie să o gândim.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul Macec?
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Ar fi important să gândim acest lucru, accesul la Domăneşti de la
Vraja Crasnei, ca şi o alternativă în caz de situaţii de calamitate. Este foarte
clar că nu se vor găsi resurse bugetare ca să se rezolve în următoarea
perioadă, următorul an de zile şi în orice moment există această posibilitate
să fie blocat accesul în acea localitate.
Şi mai avem un punct fierbinte în judeţ, Berveniul, care iarăşi va trebui
să găsim soluţii imediate pentru rezolvarea problemei de acolo, cu riscul să
reziliem contractul cu această firmă care este foarte neserioasă şi ne încurcă
pe toţi, ne amână. Am intrat într-un cerc vicios cu dânşii, nu există un proiect
alternativ, nu se poate lucra la podul existent, deci probabil că aceste două
puncte sensibile ar trebui să le tratăm în regim de urgenţă. Vă mulţumesc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
La podul de la Berveni am trimis somaţie pentru rezilierea
contractului, potrivit prevederilor contractuale, dând un termen de
conformare, în caz contrar, se trece la reziliere. Problema care este cu
rezilierea: reziliem contractul, organizăm o nouă licitaţie, asta înseamnă că
durează. Până la primăvara anului viitor nu putem realiza. Şi acolo este o
asemenea problemă. De aceea, au montat un pod provizoriu, şi colegii mei şi
cu mine am considerat că nu se poate achita pentru că era clar că nu a fost
soluţia tehnică viabilă. Şi s-a şi demonstrat în primăvară, când cu prima
inundaţie, automat, apa era peste pod, deci felicit colegii de la tehnic că au
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considerat foarte corect că acea soluţie nu este şi cea viabilă. Poate cu judeţul
Satu Mare este ghinion cu podurile în acest sens, cu reparaţii şi cu lucrări.
Dacă nu sunt şi alte observaţii supun spre aprobare în forma
prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Următorul punct de pe ordinea de zi:
8. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui Consiliului
Judeţean Satu Mare pentru semnarea Convenţiei şi a anexei la
Convenţia cu privire la publicarea Hărţii oficiale a judeţului Satu
Mare.
Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Eva:
Aviz favorabil din partea comisiei juridice pentru acest proiect de
hotărâre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă aveţi observaţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de
hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă
mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Următorul proiect de pe ordinea de zi
9. Proiect de hotărâre privind restructurarea creditului restant
contractat de S.C.Drumuri Judeţene SA Satu Mare.
Comisia buget?
Domnul consilier Puie Ionel Dorin:
Aviz favorabil şi acestui proiect.
Personal mă abţin de la vot, deoarece sunt angajat, nu ştiu dacă chiar
ar trebui, al unităţii bancare căreia i se solicită restructurarea acestui credit.
Mulţumesc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mai bine este aşa, decât după aceea cineva să interpreteze.
Comisia drumuri?
Domnul consilier Govor Mircea:
Aviz favorabil.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă nu sunt şi alte observaţii, supun la vot în forma
prezentată, cu acea observaţie a domnului Puie. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? Vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Următorul punct de pe ordinea de zi
10. Proiect de hotărâre privind instituirea admnistrării speciale la
S.C.Drumuri Judeţene S.A.Satu Mare.
Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, Comisia de drumuri?
Domnul consilier Govor Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă sunt observaţii la acest punct, dacă nu, supun spre aprobare în
forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
La pct.11. D i v e r s e, vreau să vă informez stimaţi colegi, despre
evoluţia Asociaţiei Dezvoltării Intercomunitare ADI apă şi apă uzată Satu
Mare. A avut loc şi Adunarea Generală acum două săptămâni, a venit
consultantul, a prezentat stadiul elaborării studiului de fezabilitate şi a
documentaţiilor, termenul este 10 iulie pentru depunerea SF-ului şi 17 iulie
pentru analiza cost-beneficiu, astfel încât să spunem aşa, din 20 iulie, avem
toată doumentaţia completă, fiecare consiliu local poate trece la aprobarea
indicatorilor tehnico-economici, la rândul nostru, tot ceea ce înseamnă la
nivel de judeţ, respectiv fiecare consiliu local trebuie să-şi aprobe prin
proiect de hotărâre partea de cofinanţare. Vreau să vă informez că s-a creat o
primă structură organizatorică, formată din patru posturi. Această
organigramă urmează să fie ocupată prin concurs şi am pomenit că în această
etapă este suficient să fie două posturi ocupate, nu necesită toate cele patru,
dar se intră deja în momentul în care se depune documentaţia să fie deja cel
puţin două persoane care să se ocupe direct de acest subiect.
Vreau să vă mai informez că avem problemă cu acele consilii locale
dizolvate, aici doresc să mulţumesc domnului Mircea Ardelean pentru
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intervenţie la Ministerul de Finanţe, partea de aspecte financiare au fost
deblocate, cele trei consilii locale Porumbeşti, Sanislău şi Căpleni la ora
actuală pot plăti cu metoda unu pe 12 pe bugete provizorii să facă alocaţii
bugetare pentru cheltuieli curente de funcţionare în schimb, din aceste
consilii locale două sunt cuprinse în ADI care are următoarele activităţi, pe
lângă aprobarea indicatorilor cum am spus tehnico-economici şi asigurarea
cofinanţării, Căpleniul chiar este beneficiar peste două milioane, undeva
către trei milioane de euro, ca urmare, şi asta am discutat cu primarii, în
cazul în care situaţia nu va fi rezolvată până la depunerea documentaţiei, şi
acolo este metoda primul venit primul servit, nu cred că putem risca pentru o
comună să pierdem 100 de milioane de euro, care se datorează vinovăţiei
comunei şi asta înseamnă că fiecare locuitor din Căpleni pierde 1000 de euro,
tot aşa, pentru că nu are consiliu local nu poate merge nici pe FEADR, au
cheltuit bani cu elaborarea documentaţiei, care vedem, studiul de fezabilitate
costă, nu pot să depună proiectul pentru două milioane şi jumătate de euro,
undeva înseamnă pentru fiecare locuitor din comuna respectivă cam 2000 de
euro pierdere pe fiecare locuitor repet, poate aceasta va fi învăţătură pentru
toate consiliile locale în ceea ce priveşte organizarea şedinţelor, deci nici nu
îţi poţi da seama ce înseamnă pentru dezvoltarea comunei.
Vă daţi seama şi la FEADR, cred că aceasta este cam ultima lansare de
licitaţie. Dacă acum nu prinzi finanţare, până în 2013 aproape poţi să uiţi
finanţarea. La programul de canalizare, până în 2013 la fel, nu va mai fi o
altă listă prioritară şi un consiliu local, o comună din resurse proprii nu cred
că poate finanţa câte 3-4 mii de euro, nici noi judeţul nu ne putem permite. Şi
tot aşa, Sanislău, care nu figurează pe lista prioritară, în schimb, fiind
membru ADI trebuie să aprobe statutul operatorului şi are nişte atribuţii
legale, ca urmare dacă nu se rezolvă subiectul, ADI va propune scoaterea
acestor două consilii locale, Porumbeştiul nu face parte din ADI deci nu
priveşte acest subiect, scoaterea lor din asociaţia ADI apă şi încercăm să
rezolvăm redirijarea sumei astfel încât judeţul pe ansamblu să piardă această
sumă.
Va fi foarte greu pentru că este o bătălie enormă în ceea ce priveşte
sumele, de exemplu Cluj Napoca împreună cu Sălajul, au 180 de milioane,
Vâlcea care este asemănător ca şi populaţie poate şi mai mare, are 80 de
milioane, noi am oţinut 100 de milioane şi acuma să începem pentru astfel de
prostii să pierdem, cred că nimănui nu-i convine din acest judeţ. Asta am vrut
neaparat să subliniez. Sper ca până la începutul lui august să fie pregătite
toate materialele, astfel încât în consiliul judeţean să putem aproba aceste
documentaţii. Atât am vrut la ADI apă, dacă aveţi întrebări, dacă nu…
Domnul deputat Erdei Doloczky:
Lăsaţi-mă ca să vă mulţumesc că mi-aţi dat această ocazie ca să
particip la şedinţa dumneavoastră, atmosfera de lucru în Consiliul Judeţean
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Satu Mare pentru mine a însemnat ca o adiere de vânt proaspăt cu toate că
este căldură în această sală, faţă de atmosfera de lucru din Camera
Deputaţilor, care nu se compară cu stilul de lucru al dumneavoastră. Ceea ce
întăreşte în mine convingerea că da, aşa este, avem nevoie de autorităţi locale
puternice care sunt în stare să decidă asupra problemelor care se ivesc la
nivelul judeţului, a municipiilor sau la nivelul comunelor. Pentru acest lucru
eu vă felicit şi dat fiind faptul că suntem la începutul verii, sau în plină vară,
cei care n-aţi fost încă, vă doresc o vacanţă plăcută, se spune că şi
parlamentul este în vacanţă parlamentară, şi profit de ocazie ca să
mulţumesc consiliului judeţean că mi-a dat acel ecuson care îmi permite să
intru cu maşina în parcarea dumneavoastră şi Consiliul Judeţean Satu Mare
are nevoie de prezenţa parlamentarilor. Mulţumesc mult şi încă odată vă
doresc vacanţă plăcută şi spor la treabă! Mulţumesc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Cu plăcere, asemenea vă dorim! În ceea ce priveşte subiectul sport,
săptămâna trecută am primit o adresă din partea Consiliului Local Micula,
respectiv din partea Asociaţiei Sportivă Turulung Micula al cărui proprietar
este Consiliul Local Micula, prin care, pe de o parte ne informează că s-a
făcut promovarea în liga a III-a, felicitări şi totodată ne solicită şi sprijin
financiar pentru a putea pornii în Liga a III-a, fiind unica echipă din judeţul
Satu Mare care are şansa reală să joace în Campionatul din Liga a III-a.
Dacă nu aveţi această adresă, rog departamentul de specialitate să multiplice
şi vreau să vă consult. Eu aş propune din partea mea o ...dimineaţă am
solicitat o consultare pentru această şedinţă, inclusiv am discutat şi acest
subiect, au fost perezenţi 3 consilieri PNL; PSD şi noi, să vedem ce facem cu
această solicitare, eu propun o întâlnire, pe de-o parte liderii de grup, la
nivelul consiliului judeţean.
Miercuri dimineaţă să ne vedem de ce resurse mai dispunem, dacă
vrem să ajutăm echipa şi în ce condiţii, ce căi legale avem, după care ar
trebui să avem o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiei, reprezentanţii
consiliului local, fiind echipa unui consiliu local. În acest sens, vreau să vă
consult stimaţi colegi. Domnul Govor?
Domnul consilier Mircea Govor:
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am analizat cererile celor de la
Micula, am discutat şi în şedinţa liderilor de grup, mai puţin de la PDL nu a
fost prezent nimeni, chiar îmi pare rău şi am vorbit cu domnul Puie, ar trebui
să participăm toţi că nu putem lua o decizie în unanimitate sau să ne
înţelegem toate formaţiunile politice, deci după părerea mea este într-adevăr
un semnal pentru sportul sătmărean că o echipă patronată de către consiliul
local şi de către primarul comunei Micula a promovat în Liga a III-a şi
apelează la o asociere cu noi, cei de la consiliul judeţean. Acum doi ani, de

18

fapt, s-a început un proiect pentru o asociaţie sportivă la nivelul consiliului
judeţean, proiectul a venit din partea celor de la PNL din câte îmi aduc eu
aminte, cu Olimpia să se refacă o asociaţie Olimpia, acum avem o
posibilitate, într-adevăr să facem o asociere între Consiliul Judeţean Satu
Mare şi Consiliul Local Micula. Ceea ce este foarte benefic şi legal. Acuma,
sursă de finanaţare să fie, că în rest, nu ar fi nici o problemă. În ceea ce mă
priveşte, tot sprijinul.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul Sălăjan?
Domnul consilier Sălăjan Ioan:
Domnu’ preşedinte, trebuie să ţinem cont de mai mulţi factori pentru a
putea face o asociere între consiliul judeţean şi Turul Micula şi să schimbăm
denumirea clubului, nu se poate face acuma foarte repede. Acestea sunt nişte
proceduri de durată, ultimul termen la care s-ar putea să se facă acest lucru
este 1 iunie. Noi mai avem o portiţă pentru a putea face cerere la federaţie
pentru că în perioada asta era o contestaţie depusă pentru barajul care s-a
jucat şi profitând de acest lucru, se mai poate face. Dar pentru asta trebuie să
existe atuncea, Clubul Judeţean Olimpia Satu Mare, să aibă CIS-ul şi
personalitate juridică pentru a se putea face fuziunea.
În situaţia în care nu există, cei de la consiliul local sunt dispusi – aşa
era şi condiţia să joace pe stadionul Olimpia, trebuie să găsim o modalitate,
să vedem, că doar şi aceasta este o organizaţie non-profit. Să vedem dacă
găsim o posibilitate de finanţare, pentru a putea, pe parcursul acestui an
competiţional să se întocmească toate actele şi să se facă această fuziune. Că
se va putea, sunt cereri depuse de către Timişoara pentru a putea face o
modificare de nume, este cerere depusă şi de către o echipă din Ploieşti şi
astea vor urma să fie analizate la federaţie pe parcursul câtorva luni. Deci,
există posibilitatea să se facă. Totul este ca noi să ne mişcăm şi să asigurăm
această finanţare pentru că este singura echipă a noastră care acum a
promovat şi ar fi păcat să nu o ajutăm să fie în Liga a III-a.
Domnul consilier Pinter Joszef:
La mine nu a ajuns cererea, deci nu ştiu ce discutăm acuma, dar mă
gândesc că m-am ocupat câţiva ani cu sport şi cu fotbal şi aş vrea să ştiu
suma care se cere, aş vrea să ştiu contribuţia consiliului local, cu ce
contribuie ei. Deci nu cred că putem hotărâ.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnu Pinter, nu am spus să hotărâm, pur şi simplu este la diverse să
discutăm, de-aceea am spus miercuri că fiecare formaţiune să-şi formeze un
punct de vedere, după aceea liderii formaţiunilor să ajungă la un consens care
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poate să fie : da, finanţăm dar în următoarele condiţii, sau nu pentru lipsă de
resurse fianaciare. Dacă este varianta da, cu următaorele condiţii, atunci
trebuie să luam legătura cu reprezentanţii consiliului local şi a Clubului
Sportiv A.S.Turul şi să vedem dacă acele condiţii pe care le impunem noi pot
fi sau nu acceptate de către partea cealalată şi atunci mergem înainte. Dacă
nu, atunci, ne oprim dar am avut acea intenţie. De-aceea vă spun, în cadrul
fiecărui grup să fie analizat acest aspect, astfel încât să avem până miercuri
un punct de vedere al fiecărei formaţiuni. Asta este ideea.
Domnul consilier Pinter Joszef:
Anul trecut dumneavoastră aţi cerut de la noi să depunem o situaţie de
cheltuieli pentru un campionat ca să poată să participe o echipă în divizia C.
Eu cred că şi asta ar fi necesar, să vedem cât ar costa într-un an un campionat
pentru divizia C, cred că sunteţi de acord şi să vedem neaparat contribuţia
comunei Micula, că ei au mai avut în divizia C echipă şi au cedat. Şi să nu
cumva să ajungem încă odată la faza asta.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Chiar de-aceea s-a făcut această solicitare, oricum, vă rog să discutaţi
în cadrul grupului şi liderii de grup, poate şi delega pe cineva, nu neaparat
liderii de grup trebuie să vină la astfel de întâlniri, poate unul de specialitate
în fotbal este mai bine direcţionat.
Alte propuneri? Domnul Ardelean Ciprian!
Domnul consilier judeţean Ciprian Ardelean:
Eu nu am legătură cu acest subiect, eu aş dori să ridic o altă problemă:
există la nivel de judeţ câteva intersecţii care anual produc accidente, de
regulă mortale şi aş aminti aici Halmeul intersecţie cu Călineştiul, ştiu
accidentul de anul trecut şi la Racşa. Eu ştiu din instanţă, de la multitudinea
de procese care sunt pe rol, pentru că de regulă, astfel de accidente creează şi
procese. Cred că ar trebui găsită o soluţie pentru toate trei, Halmeu, nu ştiu
probabil un sens giratoriu, la intersecţia, sau la drumul către Călineşti sau la
drumul către Racşa făcute nişte benzi de accelerare şi de decelerare. Ştiu că
nu ţine neaparat de noi, dar consiliul judeţean ar putea să facă loby la
minister eventual nişte adrese, spre a se face aceste benzi pentru că se
creează foarte multe accidente.
Şi aş vrea să ridic o altă problemă, tot cu privire la fluidificarea
traficului către Baia Mare, respectiv Negreşti. Ar trebui modernizată Calea
Ferată de la Botiz. Acolo se fac nişte cozi interminabile, momente de
circulaţie de pe la ora 3-4. Cred că şi acolo am putea să facem nişte loby spre
a putea rezolva aceste probleme.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. La aceste subiecte, cred că şi cu domnul deputat ne
gândim în acelaşi sens, deja primarul din Călineşti, încă din iarnă când am
avut întâlnire cu toţi primarii a solicitat la întersecţia Drum Naţional şi Drum
Judeţean, acea zonă de accelerare, am trimis adresă la ANLR, a şi venit
răspuns, dacă nu mă înşel de vreo lună de zile, prin care ne spun că nu au
fonduri suficiente. Putem trimite, n-am trimis pentru Halmeu pentru că a
venit solicitare numai pentru Negreşti cu acea intersecţie iar Racşa este DN,
DC, putem şi acolo să trimitem că doar legea nu interzice, în schimb, cum
ziceţi şi D-vs. Domnul deputat poate n-ar strica un loby pe la A.N.D., astfel
încât să cuprindă, sau în proiectul de reabilitare care priveşte acel drum
naţional să fie prevăzut. Asta mi se pare soluţia definitivă.
Oricum, în acest sens, la municipiul Satu Mare, ştiţi funcţionează
comisia de circulaţie, am studiat cu colegii legislaţia şi doresc să infiinţez şi
eu o comisie de circulaţie judeţeană pentru că sunt tot felul de probleme care
privesc drumurile judeţene, sunt, iată, tot felul de probleme care privesc
locuitorii judeţului şi să formăm şi să avem iată această comisie care în
permanenţă să ridice probleme, şi să vină cu propuneri concrete de
intervenţie, de soluţionare, siguranţa circulaţiei s.a.m.d. Revin atunci,
pregătim încă odată un set de adrese, poate n-ar strica atunci să dăm la toţi
deputaţii şi senatorii din judeţ să intervină pe lângă A.N.D., respectiv
Ministerul Transporturilor, să ne ajute cu aceste lucrări. Vă spun, am purtat
deja corespondenţă pentru Călineşti, răspunsul a fost negativ, de respingere.
Avem corespondenţa purtată. Domnul depuat şi după aceea doamna
Mărginean!
Domnul deputat Erdei Doloczky Istvan:
Aşa este domnule preşedinte, să ştiţi că drumul care leagă Satu Mare,
Baia Mare – Oradea, a fost în programul de reabilitare, dar din păcate fişa de
investiţii a fost scoasă din programul ministerului de resort. Sub formă de
amendament, în februarie, când am discutat bugetul de stat, atunci am
încercat să reintroducem. Nu am reuşit. Sunt nişte tronsoane pe această zonă
care sunt în faza de contractare. Contractele stau deocamdată pe tuşă, nu ştim
ce se va întâmpla, în orice caz o intervenţie a Dumneavoastră să ştiţi că ajută
foarte mult, fiindcă noi când mergem la minister putem face referiri la
multiplele solicitări ale consiliului judeţean.
Găsesc că este o idee foarte bună, mai ales în zona Halmeu, intersecţia
Drum Naţional 19 şi Halmeu, celelalte două, la Racşa şi la Călineşti. Acolo
va trebui să reproiectăm pentru că nu intră sub incidenţa reabilitării, dar vom
face demersuri să se facă ceva. Mulţumesc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Doamna Mărginean?
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Doamna consilier Mărginean Eva:
Tot în această ordine, deşi nu aparţine de consiliul judeţean nefiind
vorba de drumuri judeţene, dar totuşi este vorba de circulaţia locuitorilor din
judeţ, construcţia pasarelei la Moftin, respectiv Domăneşti. Modalitatea în
care se construieşte drumul de acces provizoriu, cei care circulăm zi de zi cei
care facem şi de două ori pe zi pe drumul Carei - Satu Mare, în unele dintre
zile e ceva crunt.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Este cuprins în acel program de reabilitare. Facem
demersuri, am făcut solicitare şi pentru intersecţia de la Botiz, ca să fie
cuprinsă cu trecere peste cale ferată ca şi la Moftin, pentru că logic ar fi dacă
o parte este, să fie şi cealaltă, dar la ora actuală nu este lucrarea prevăzută.
Doamna consilier judeţean Mărginean Eva:
Îmi cer scuze, acum că a luat cuvântul şi domnul deputat Erdei, din
vorbă în vorbă şi din idei în idei, sigur că am ştiut că din păcate a fost scos
din bugetul anului 2009 de reabilitare a drumului Baia Mare - Oradea dar
totuşi, parlamentarii noştri ar trebui să facă cel puţin o balanţă cu celelelate
judeţe. Pe după Carpaţi sau pur şi simplu e de nedescris de ce judeţele
noastre Satu Mare, Bihor, încă Maramureş hai treacă meargă, dar Bihor,
Sălaj, Satu Mare sunt lăsate asa...parcă am fi la altă administraţie.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc...dacă mai sunt şi alte...domnul Silaghi?
Domnul consilier Silaghi Mircea:
Domnule preşedinte, stimaţi colegi. Aş dori să vă prezint, tot referitor
la drumuri un aspect. Drumul Andrid - Pişcolt. Acest drum, anul trecut a fost
dat în folosinţă. S-a făcut reclamă, mare tam-tam. Aş vrea să meargă cineva
şi să vadă astăzi acest drum. Tot e decapat, puşcat, realmente, nu se poate să
arate aşa după un an.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Cunosc subiectul, am fost şi eu la faţa locului, respectiv, am făcut
personal inventarul tuturor drumurilor judeţene care au fost anul trecut
reabilitate. Am şi trimis somaţii pentru firmele de construcţii să remedieze
fiind în termnen de garanţie. Termenul de garanţie la drumul la care vă
referiţi este de zece ani, termenul până la care trebuie să repare expiră în
aceste zile, dar vă spune imediat colegul, după care, pentru fiecare zi de
întârziere, de nereparare plăteşte 100 de lei şi paralel, noi trecem la
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valorificarea garanţiei pentru a remedia în termenul de garanţie, dar vă spune
imediat colegul care sunt aceste termene. Domnul Marcel Faur!
Domnul Marcel Faur:
Deci, pentru toate covoarale asfaltice care s-au realizat anul trecut pe
care s-au găsit degradări, s-au făcut somaţii către firmele executante, dânduli-se un termen limită, din 26. 06.care era termenul limită de a începe la
remedierea defecţiunilor, curg penalizările de 100 de Ron pe zi. Am primit
răspuns în cele din urmă la cea de-a doua revenire către societăţi şi ne-au
comunicat de exemplu, pentru Pişcolt - Andrid data de 20.07, este cea la care
vor începe remedierea defecţiunilor. Din 26.06 curg penalităţile de 100 de
Ron pe zi, penalităţi care vor fi executate, chiar s-a luat legătura cu direcţia
economică, din garanţia de bună execuţie care este constituită şi pe care noi o
deţinem. Restul societăţilor depinde de drumuri, date diferite am şi la mine
adresele când vor începe. Mulţumesc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul Silaghi?
Domnul consilier Silaghi Mircea:
Dar eu cred că în starea în care se află acuma, probabil că o să fie
cârpit din nou, dar la anul viitor o să fie exact aceeaşi treabă. Deci aici este
vorba de stratul de pe mijloc care este foarte subţire. Pe margine într-adevăr
nu e curs, are grosime dar în schimb cu mijlocul o să fie problemă în fiecare
an. Deci pe acest aspect trebuie insistat.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă solicitaţi, putem face şi expertizarea. Nu este nici o problemă în
acest sens, să vedem ce se va întâmpla, oricum, potrivit contractului încheiat,
în cazul în care garanţia de bună execuţie nu este suficientă, se trece la
recuperarea sumei care depăşeşte valoarea garanţiei potrivit legii. Aşa sunt şi
contractele făcute. Domnul Marcel Faur. Da? Astfel încât, dacă din valoarea
garanţiei nu se poate remedia în întregime, atunci se acţionează executantul
pentru diferenţa de sumă. Dacă nu sunt şi alte probleme. Domnul Ardelean
Ciprian?
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Da, aş mai avea tot la diverse, de ridicat o problemă care a creat ceva
controverse şi este legată de Teatrul de Nord. Am fost sesizat, şi m-am uitat
că la intare la instituţie pe o tăbliţă, a apărut o tăbliţă pe care scrie în limba
maghiară, eu am făcut rost de traducere că nu ştiu foarte bine, instituţie de
importanţă naţională, funcţionarea ei este asigurată de Republica Maghiară.
Eu ştiu că funcţionarea Teatrului este asigurtă de către consiliul judeţean. Vă
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rog să vă uitaţi şi dumneavoastră şi să verificaţi cu privire la această
problemă. Eu am zis că dacă tot aparţine de consiliul judeţean, să ridicăm
această problemă în cadrul consiliului judeţean. Scrie pe ungureşte, nu scrie
pe româneşte.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Am să verific despre ce este vorba. Eu sincer nu am observat,
deşi…verific chiar astăzi, verific despre ce este vorba. Alte subiecte dacă
sunt, dacă nu vreau să vă informez că din 20 iulie până în 21 august voi fi în
concediu legal de odihnă. Să cunoaşteţi acest lucru. Mulţumesc. La revedere!
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