CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PROCESUL-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean
Satu Mare din 31 august 2009, ora 1200
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Bună ziua, bine aţi venit! Vă propun să începem prezenta şedinţă
ordinară, având în vedere faptul că avem foarte multe puncte pe ordinea
de zi şi avem multe probleme de rezolvat.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.177 din 25.08.2009
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 28 de consilieri judeţeni, lipsesc: domnul Balaji
Vasile, dânsul va veni numai întârzie, lipsesc domnul Keiser Ştefan,
domnul Rus Ioan, domnul Macec Valentin, domnul Varna Levente.
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 data de
06.07.2009 şi propun amânarea aprobării procesului-verbal al şedinţei
extraordinare din data de 04.08.2009. Doamna Bota!
Doamna secretar Bota Cornelia:
Procesul-verbal încheiat în data de 06.07.2009 pentru şedinţa
ordinară s-a încheiat pe suport scris şi are 26 de pagini, s-au consemnat
toate luările de cuvânt şi toate obiecţiunile. După ce l-aţi studiat, fiind
afişat şi pe site şi pe suport scris, dacă aveţi obiecţii, vă rog să spuneţi,
dacă nu supus să fie votat aşa cum este.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
În privinţa procesului-verbal al şedinţei extraordinare propun să
aprobăm la următoarea şedinţă ca să avem timp să studiem. Dacă sunteţi
de acord cu această amânare. Supun aprobării şi această amânare.

1

Faţă de ordinea de zi comunicată, sunt unele reformulări
considerate mai adecvate ce au intervenit pe parcursul definitivării
proiectelor de hotărâri. De asemenea, propun suplimentarea ordinii de zi
cu:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.17/2009 privind utilizarea unor sume din fondul
de rulment al Consiliului Judeţean Satu Mare pe anul 2009.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a
unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţului Satu Mare,
către Serviciul public de asistenţă socială Satu Mare.
Astfel, proiectul al ordinii de zi pe care-l propun este următorul:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de
consilier judeţean al domnului Ardelean Ioan Mircea.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de
consilier judeţean al domnului Bercea Vasile.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei
nominale a unor comisii de specialitate pe domenii de activitate ale
Consiliului Judeţean Satu Mare.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la modificarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome
“Aeroportul” Satu Mare.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea Consiliului de
Administraţie la Regia Autonomă “Aeroportul” Satu Mare.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea semnării
„Acordului de finanţare” pentru finanţarea Biroului naţional al
Secretariatului Tehnic Comun în cadrul „Programului de cooperare
transfrontalieră ENPI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
2007-2013”.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a
unor spaţii din sediul Palatului Administrativ, necesare funcţionării
Biroului naţional al Secretariatului Tehnic Comun în cadrul
„Programului de cooperare transfrontalieră ENPI CBC UngariaSlovacia-România-Ucraina 2007-2013”.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 13/2005 privind înfiinţarea
Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanei.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.164/2008 privind desemnarea
reprezentanţilor judeţului Satu Mare în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C.”Drumuri Judeţene Satu Mare” S.A.
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10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale, 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.
11. 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.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare 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.
13. 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.
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei
tehnico- economice în faza - Proiect tehnic, varianta 2- pentru
categoriile de lucrări de
canalizare, canal tehnic, aducţiune apă,
modernizare DC75 şi drum de acces
aferent obiectivului “
Dezvoltarea zonei turistice LUNA ŞES- Judeţul Satu Mare”.
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.188/2008 privind stabilirea
punctelor de plecare/sosire, din municipiul Satu Mare, pentru
cursele din Programul judeţean de transport persoane prin curse
regulate în judeţul Satu Mare, pentru perioada 2008-2011.
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Hotărârii
nr.13232/12.08.2009 a Comisiei paritare cu privire la atribuirea
traseelor cuprinse în Programul judeţean de transport persoane prin
curse regulate pe anii 2008-2011.
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.
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18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea domnului Marc Ioan
Adrian în functia publică de conducere de Director general la
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului a
judeţului Satu Mare.
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Satu Mare.
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la modificarea Statului de
funcţii la Biblioteca Judeţeană Satu Mare.
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare
Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului de Urgență Satu Mare str.
Ravensburg nr. 2”.
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării pentru
obiectivul de investiţie „Reabilitare Ambulatoriu de Specialitate al
Spitalului de Urgență Satu Mare,str. Ravensburg nr. 2”.
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului
“Reabilitare Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului de Urgență
Satu Mare str. Ravensburg nr. 2”.
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Actului
Constitutiv al S.C. APASERV SATU MARE S.A.
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului şi a
cofinanţării pentru proiectul „Job cluburi în mediul rural” .
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă în Transilvania de Nord”.
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării pentru
proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Transilvania
de Nord”.
28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Transilvania de Nord”.
29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul de principiu pentru
cofinanţarea “Proiectului de cooperare transfrontalieră Ungaria –
Slovacia – România – Ucraina 2007 – 2013”.
30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea judeţului Satu Mare
prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a
judeţului Satu Mare cu Asociaţia Landon Down Transilvania în
vederea înfiinţării, organizării şi dezvoltării unor servicii sociale.
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31. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea reţelei de
asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare.
32. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării activităţii
Centrului de zi Robert din subordinea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare.
33. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încetarea activităţii
Centrului de zi PRICHINDEL din subordinea Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare.
34. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea
Hotărârii nr.64/2009 Consiliului Judeţean Satu Mare privind
aprobarea organigramei şi statelor de funcţii ale Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare.
35. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 59/2009 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie “Reabilitarea şi dotarea Centrului de plasament „Floare
de Colţ” Halmeu în vederea accesului beneficiarilor la servicii de
dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă şi a
competenţelor profesionale”.
36. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare Nr. 58/2009 privind aprobarea
promovării proiectului “Reabilitarea şi dotarea Centrului de
plasament „Floare de Colţ” Halmeu în vederea accesului
beneficiarilor la servicii de dezvoltare a deprinderilor de viaţă
independentă şi a competenţelor profesionale” de către Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului
Satu Mare pentru accesarea unor fonduri din cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 3“îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, domeniul major de interventie 3.2.–
„reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale”.
37. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea activităţii Centrului
de plasament al copilului cu nevoi speciale “Elena” Satu Mare.
38. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea judeţului Satu Mare
prin Direcţia Generală de Asistenţă Sopcială şi Protecţia Copilului
a judeţului Satu Mare cu Asociaţia Freres România în vederea
înfiinţării, organizării şi dezvoltării unor servicii sociale.
39. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.17/2009 privind ujtilizarea unor sume din
fondul de rulment al Consiliului Judeţean Satu Mare pe anul 2009.
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40. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a
unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţului Satu
Mare, către Serviciul public de asistenţă socială Satu Mare.
41. D I V E R S E.
La diverse aş dori să discut despre, drumul de acces către depozitul
regional pentru deşeuri urbane, respectiv materialele pe care le aveţi cu
alunecările de teren şi P.U.Z.-ul pentru Centrul Cultural. Deci acestea
sunt cele trei subiecte pe care eu doresc să le discutăm la “Diverse” şi în
rest aştept propunerile dumneavoastră.
Dacă sunt observaţii, completări sau propuneri la acest proiect al
ordinii de zi. Dacă nu, supun aprobării ordinea de zi în forma prezentată
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? (Ordinea de zi a fost aprobată.)
Înainte de a trece la discutarea materialelor de pe ordinea de zi, vă
amintesc că, în conformitate cu prevederile art.46 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 75 şi 77 din Legea nr.
393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, nu poate lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor,
consilierul care fie personal, fie prin soţ, soţie, afin sau rude până la
gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial, respectiv are un
interes personal în problema supusă dezbaterii. Consilierii judeţeni sunt
obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor dacă au un interes personal în
problema supusă dezbaterii. Hotărârile adoptate cu încălcarea acestor
prevederi sunt nule de drept. Anunţarea interesului personal şi abţinerea
de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al
şedinţei.
Domnul consilier Kira Beniamin:
Nu voi vota la punctele 15 şi 16 de pe ordinea de zi.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.188/2008 privind stabilirea punctelor
de plecare/sosire, din municipiul Satu Mare, pentru cursele din Programul
judeţean de transport persoane prin curse regulate în judeţul Satu Mare,
pentru perioada 2008-2011,şi
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Hotărârii
nr.13232/12.08.2009 a Comisiei paritare cu privire la atribuirea traseelor
cuprinse în Programul judeţean de transport persoane prin curse regulate
pe anii 2008-2011.
S-a consemnat în procesul-verbal, d-na secretar da?
6

Propun să trecem la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de
consilier judeţean a domnului Ardelean Ioan Mircea.
Cu regret trebuie să dau citire acestui proiect. Am mai încercat să
amânăm, ne pare rău domnule coleg dar sper să avem în continuare o
colaborare bună cu instituţia pe care o conduceţi.
Domnul Ardelean Ioan Mircea:
Domnule preşedinte, stimaţi colegi. Şi eu cu regret trebuie să spun
că mă despart de dumneavoastră deoarece din anul 1990 sunt în consiliul
judeţean, am fost vicepreşedinte al consiliului judeţean în perioada 20002004 şi m-am ocupat de problemele de buget ale judeţului în această
perioadă de patru ani. Pe urmă am fost ales pe listele Partidului Social
Democrat ca şi consilier judeţean până în august 2009.
În această perioadă am mai activat şi ca membru în Comisia de
buget-finanţe, în Comisia de relaţii externe, în Comisia de validare şi
consider că mi-am îndeplinit cu succes toate sarcinile care mi-au revenit
în această claitate, atât faţă de consiliul judeţean, cât şi faţă de cetăţenii
acestui judeţ, faţă de cei care m-au votat şi faţă de cei care nu m-au votat.
În urma promovării concursului de manager pentru funcţia de
director coodonator la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului
Satu Mare am ocupat această funcţie, devenind director coordonator şi
astfel s-a creat starea de incompatibilitate cu funcţia de consilier judeţean
şi normal trebuia să renunţ la una din ele. Din moment ce am participat la
concurs pentru funcţia de manager la Direcţia Generală a Finanţelor
Publice a judeţului Satu Mare, sigur că am ales această cale şi atunci
trebuie să renunţ la funcţia de consilier judeţean.
Aş dori să mulţumesc conducerii consiliului judeţean, conducerii
Partidului Social-Democrat, colegilor noştri consilieri şi nu în ultimul
rând cetăţenilor din judeţul Satu Mare pentru încrederea pe care au avut-o
în mine şi să le spun că în continuare îmi exprim disponibilitatea de a
colabora cu toţi cei enumeraţi mai sus. De asemenea, mai am o satisfacţie
personală şi mă bucur foarte mult că în perioada în care am fost şi până la
vot mai sunt consilier judeţean, domnul Govor Mircea a fost ales în
funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare şi doresc
succes în noua calitate pe care o are şi sunt convins că va reprezenta
Partidul Social Democrat cu cinste în această funcţie. Vă mulţumesc şi
doresc succes noului coleg, domnul Bercea Vasile care vine în locul meu.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Comisia juridică?
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Doamna consilier Mărginean Maria Eva.
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă mai sunt şi alte observaţii?
Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Vă
mulţumesc, domnule Ardelean puteţi participa în continuare la şedinţă.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier judeţean al domnului Bercea Vasile.
Domnule Bercea, vă rog în două cuvinte să vă prezentaţi, ca să ştie
“publicul” despre dumneavoastră.
Domnul Bercea Vasile:
Mă numesc Bercea Vasile, am 51 de ani, sunt căsătorit, locuiesc în
localitatea Bixad, judeţul Satu Mare, în prezent consilier juridic la
Primăria oraşului Negreşti-Oaş.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Va trebui să fiţi atent când se votează pentru Primăria Negreşti-Oaş
să nu fie probleme de incompatibilitate, dar ca şi jurist veţi aprecia corect
situaţiile.
Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Comisia a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Rog Comisia de validare dacă a procedat la examinarea legalităţii
alegerii domnului consilier să prezinte procesul-verbal pentru propunerea
validării mandatului. Domnul Pinter!
Domnul consilier Pintér Iosif:
S-a analizat, avem şi renunţarea doamnei Sabău Eugenia, deci
urmează domnul Bercea.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă mai sunt şi alte observaţii, comentarii?
Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?
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Mulţumesc, nu sunt.(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
jurământul în faţa consiliului judeţean.
Doamna secretar vă rog să daţi citire textului jurământului, timp în
care rog asistenţa să se ridice în picioare.
(Doamna secretar citeşte textul jurământului. După depunerea
jurământului domnul Bercea semnează jurământul.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei
nominale a unor comisii de specialitate pe domenii de activitate ale
Consiliului Judeţean Satu Mare.
O să propun la toate proiectele de hotărâre care necesită vot secret
când vom ajunge la ultimul proiect de hotărâre vom vota fiecare proiect
în parte. Până atunci trecem, dacă este vorba de a face propuneri sau aşa
ceva, iar la punctul cu numirea domnului Marc vom trece la votul
propriu-zis şi revenim să votăm hotărârile. Dacă sunteţi de acord aşa?
Comisia juridică ?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Comisia a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Ca urmare şi propun trecera la următorul punct de pe ordinea de zi
şi după vom reveni ca să votăm.
4.PROIECT
DE
HOTĂRÂRE
pentru
modificarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome
“Aeroportul” Satu Mare.
Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă mai sunt şi alte observaţii, comentarii?
Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?
Nu sunt. Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
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Trecem la următorul punct,
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea Consiliului de
Administraţie la Regia Autonomă “Aeroportul” Satu Mare.
Rog Comisia juridică să-şi exprime punctul de vedere.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil şi pentru numirea Consiliului de Administraţie.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Rog consiliul judeţean să se facă propuneri pentru cele patru locuri
în Consiliul de Administraţie. Domnul Draveczky?
Domnul consilier Draveczky Carol:
Eu propun din partea formaţiunii U.D.M.R.pe domnul Baboş
Tiberiu.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte propuneri? Domnul Puie?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Propun din partea Partidului Democrat pe domnul Claudiu
Ardelean.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs: P.N.L.?
Domnul vicepreşedinte Ştef Mihai Adrian:
Din partea P.N.L.propunem pe domnul Ciută Ilie.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte propuneri dacă sunt? Acum se întocmesc buletinele de vot,
dacă nu sunt alte propuneri, votăm pentru cei trei membri......
Domnul consilier Govor Mircea:
Vă rugăm să ne acordaţi un termen de gândire pentru că, colegii
meu nu au putut să se consulte.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Oricum am spus că trecem la următoarele proiecte de pe ordinea de
zi şi aveţi timp un sfert de oră până ajungem la domnul Marc.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea semnării
„Acordului de finanţare” pentru finanţarea Biroului naţional al
Secretariatului Tehnic Comun în cadrul „Programului de
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cooperare transfrontalieră ENPI
România-Ucraina 2007-2013”.
Comisia buget?

CBC

Ungaria-Slovacia-

Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Muţumesc, Comisia de dezvoltare regională?
Domnul consilier Draveczky Carol:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită
a unor spaţii din sediul Palatului Administrativ, necesare
funcţionării Biroului naţional al Secretariatului Tehnic
Comun în cadrul „Programului de cooperare transfrontalieră
ENPI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013”.
Comisia gestionarea domeniului public şi privat al judeţului?
Domnul consilier Pal Mihai:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, mulţumesc.(Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate).
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 13/2005 privind înfiinţarea
Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanei.
Comisia juridică?
11

Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Alte observaţii dacă sunt, dacă nu, supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Mulţumesc. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.164/2008 privind
desemnarea reprezentanţilor judeţului Satu Mare în Adunarea
Generală a Acţionarilor la S.C.”Drumuri Judeţene Satu Mare”
S.A.
Sunt două prouneri, în locul domnului Govor Mircea este domnul
Petric Octavian şi în locul domnului Ştier Peter este domnul Draveczky
Carol.
Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Şi acest proiect vom vota împreună prin vot secret.
Trecem mai departe,
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale,
pentru
perioada
15.09.200931.12.2009, 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 pentru activităţi economico-financiare?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil şi la acest proiect.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă aveţi observaţii, propuneri? 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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11. 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?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Dacă aveţi observaţii, propuneri?
Domnul consilier Govor Mircea:
Aş vrea să se facă o rectificare, la Cămârzana să alocăm 10.000 de
lei şi să luăm de la Certeze.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Da, dacă sunt şi alte propuneri? Dacă nu, supun spre aprobare cu
modificarea propusă de domnul Govor Mircea. Cămârzana, plus zece mii
de lei, Certeze minus 10.000 de lei. Bine aţi venit domnule coleg!
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
Vreau să vă anunţa că a sosist şi domnul consilier Balaji Marius, ca
urmare suntem oprezenţi 29 de consilieri.
Înainte de a trece la pct.12 vreau să întreb P.S.D.-ul dacă are
propunerile pentru Aeroport ca să pregătim buletinele de vot.
Domnul consilier Petric Octavian:
Domnule preşedinte, din partea P.S.D.-ului îl propunem pe domnul
Ciorbă Simion.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul Ciorbă Simion, vă rog să consemnaţi. Fiind făcute toate
prezentările, n-ar fi rău ca fiecare candidat să se prezinte în două cuvinte,
sau despre fiecare candidat formaţiunea care l-a propus să spună două
cuvinte, în ordinea prezentării propunerilor, domnul Babos, vă rog.
Domnul Babos Tiberiu:
Bună ziua! Mă numesc Tiberiu Babos, sunt născut în 1964 la
Moftinu Mare, momentan sunt director la S.C.Infocenter S.R.L.Satu
Mare, am activat în domeniul informatică din 1990 şi momentan sunt tot
în informatică.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
PD-L?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
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Am propus pe juristul Claudiu Ardelean, a fost de altfel şi până
acum membru în Consiliul de Administraţie, îşi continuă activitatea şi
avem încredere că îşi va face datoria la nivelul solicitat.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Fiind şi consilier local poate că municipiul Satu Mare va ajuta la
funcţionarea Aeroportului prin diligenţa dânsului. P.N.L.?
Domnul consilier Pintér Joszef:
L-am propus pe domnul Ciută Ilie care a fost membru în Consiliul
de Administraţie la Aeroport. Este consilier local Carei şi liderul
consilierilor locali P.N.L.-işti din Carei.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Atunci avem şi sprijinul Careiului
Aeroportului. P.S.D.?

pentru

funcţionarea

Domnul consilier Petric Octavian:
Domnul Ciorbă Simion, contabil de profesie, expert contabil, fost
consilier judeţean, o mare parte din colegii consilieri îl cunoaşteţi, fost
primar.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Aparatul tehnic, pregătiţi buletinele, vă rog. Putem continua atunci,
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare 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?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
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Mulţumesc, de fapt acea propunere privind modificarea între
Cămârzana şi Certeze analitic aici se reflectă. Domnul Govor menţineţi
propunerea da?
Domnul consilier Govor Mircea:
Da.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Cu acea propunere supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este
pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumesc. Nu sunt. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate).
13. 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?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil şi la acest proiect.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc.Dacă aveţi şi alte observaţii, propuneri? Supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei

tehnico-economice în faza - Proiect tehnic, varianta 2-pentru
categoriile de lucrări de canalizare, canal tehnic, aducţiune
apă, modernizare DC75 şi drum de acces aferent obiectivului
“ Dezvoltarea zonei turistice LUNA ŞES- Judeţul Satu Mare”.
La acest proiect doresc să anunţ că se va realiza aeastă investiţie,
acest obiectiv, acest complex, am discutat cu domnul primar Bura, pentru
că împreună am urmărit modul de elaborare a acestui proiect, a acestei
documentaţii, şi am să propun o şedinţă comună a celor două consilii,
Consiliul Local Negreşti şi Consiliul Judeţean Satu Mare, în momentul în
care, sper ca într-o săptămână, să putem da şi drumul la licitaţie pentru
lucrarea respectivă.
Paralel, mai avem în proiectare alimentarea cu apă, partea de
captare din zona de sus, respectiv, proiectul pentru montarea teleschiului,
inclusiv cu canalizarea pentru tunul de zăpadă. Deci se va realiza această
investiţie de interes judeţean.
15

Comisia investiţii, drumuri?
Domnul consilier Petric Octavian:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, Supun la
vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu
sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.188/2008 privind stabilirea
punctelor de plecare/sosire, din municipiul Satu Mare, pentru
cursele din Programul judeţean de transport persoane prin
curse regulate în judeţul Satu Mare, pentru perioada 20082011.
Comisia de drumuri?
Domnul consilier Petric Octavian:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Domnul Govor?
Domnul vicepreşedinte Govor Mircea:
Aici aş vrea să discutăm pe marginea transportului în comun pentru
că mulţi din cei care practică transportul în comun nu respectă
Autogara. Până acum a fost numai Autogara de la Orizont, acum este şi
Transurban. Doresc să se verifice de unde pornesc aceste mijloace de
transport pentru că am înţeles că pornesc din alte zone decât cele hotărâte
de consiliul judeţean. Rog pe cei de la Direcţia Tehnică ca să verifice
acest lucru.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Fiind o singură autogară, poate lumea a interpretat că vrem să
favorizăm autogara respectivă. Acuma s-au creat legal condiţii de
concurenţă, se poate opta dar trebuie să respecte careva din cele două
opţiuni. Domnule vicepreşedinte Govor, joi deja aveţi legitimaţia de
control a acestor curse de pe teritoriul judeţului, şi eu săptămâna trecută
am participat la astfel de acţiuni împreună cu domnul Şereş. Dacă aţi
văzut s-a anunţat şi în presa naţională şi Guvernul pune nişte condiţii
suplimentare, respectiv o verificare mai aspră a transportului de persoane,
având în vedere ultimele accidente sau evenimente rutiere care au avut
loc în alte judeţe şi nu în judeţul nostru.
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Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Nu vreau să repet ce a spus domnul Govor, problema care se pune
este cea a respectării hotărârilor consiliului judeţean. Am discutat foarte
mult în Comisia juridică asupra acestui proiect de hotărâre şi discuţiile,
ne-am dat seama că pornesc, nu de la faptul că această hotărâre ar fi
ilegală sau la marginea legalităţii ci la faptul că cele dinainte nu s-au
respectat până acuma. De aceea nu repet ce a spus domnul Govor ci
insistent vreau să întăresc acest lucru pentru că au fost mulţi
transportatori care s-au plâns din cauza nerespectării hotărârilor
consiliului judeţean.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Zilnic sunt plângeri, zilnic un transportator cu siguranţă reclamă pe
celălalt. Noi avem menirea de a asigura să fie acest transport pentru
public, fapt pentru care am să şi formulez o propunere de modificare
legislativă ca pentru programul din 2011 care va avea loc printre acele
criterii de departajare şi de acordare a traseelor să fie şi un criteriu al
preţului, pentru că la ora actuală nu se ţine cont de loc de preţul pentru
care operatorul vrea să transporte beneficiarii, pur şi simplu de condiţiile
privind autobuzul, autocarele cu care se efectuează transportul. Printre
criterii să fie şi preţul pentru care îşi asumă transportatorul să transporte
beneficiarii pentru ruta respectivă. Am să fac această propunere prin
Ministerul Transportulului, respectiv prin Asociaţia Preşedinţilor
Consiliilor Judeţene.
Domnul consilier Sălăgean Ioan:
Grupul nostru a luat o decizie care se va arăta la vot. Eu aş arăta că
în Legea 218 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.74 din 2008, la art.13 se modifică pct.24 alin.5 al art.34
care va avea următorul cuprins: “Programele de transport judeţene sau
interjudeţene pot fi modificate cel mult o dată pe an”. Aceasta însemând
licenţa de traseu, care conţine traseu, precum şi numărul de locuri pe
scaune înscrise în certificatul de clasificare al autobuzului utilizat pe acel
traseum, iar în anexă graficul de circulaţie pentru traseele judeţene sau
caietul de sarcini pentru traseele judeţene. Aş vrea să întreb dacă la
licenţa de traseu nu se specifică locul de plecare şi de sosire? Dacă se
specifică locul de plecare şi sosire şi noi avem dreptul să modificăm o
singură dată pe an, ne aflăm în situaţia în care deja modificăm a doua
oară.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Înainte de a da cuvântul direcţiei de specialitate, respectiv comisiei
juridice, la începutul şedinţei am omis să vă prezint, de fapt în presă a
apărut deja, pe cel care este numit pe o perioadă de şase luni ca directorul
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Direcţiei juridice, pe domnul inginer şi jurist Mîndruţ Marius şi cred că la
aceasă întrebare şi dânsul va avea răspuns şi nu Direcţia Tehnică fiind
domnul Şereş inginer şi nu jurist. Dar înainte dau cuvântul doamnei
consilier Mărginean de la Comisia juridică.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Am discutat în cadrul Comisiei juridice această problemă,
modificarea legii a apărut ulterior hotărârii noastre şi legea nu
retroactivează. Deci această modificare de cel puţin sau cel mult o dată pe
an am făcut acum după ce hotărârea, prima hotărâre este din 2008.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Vreau să spun că această normă legală invocată, cu nr.218 a apărut
pe data de 2 iunie 2009 iar hotărârea noastră este din ianuarie 2009. De
altfel, nu numai că a apărut în 2 iunie 2009 dar a fot publicată în M.O.în
22 iulie 2009, drept pentru care produce efecte de la data publicării în
M.O., drept pentru care putem să discutăm despre ea acum pentru prima
dată. Deci, la fel cum a spus şi doamna colegă, legea civilă nu
retroactivează, are efecte doar pentru viitor, nu putem pune în discuţie
ceea ce s-a întâmplat anterior intrării în vigoare a legii.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Trei zile de la data apariţiei legii în M.O.Domnul Mîndruţ?
Domnul director Mîndruţ Marius:
Achesez la opiniile exprimate, în sensul că legea nu poate
retroactiva şi în consecinţă suntem la prima modificare de program.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Am înţeles. Deci, iniţial punctul de vedere pentru care acest proiect
de hotărâre a fost iniţiat a fost pentru că pur şi simplu nu modificăm
trasee, nu modificăm lungimea ş.a.m.d., pur şi simplu modificăm punctul
de plecare. Dacă citim proiectul de hotărâre, respectiv hotărârea
consiliului judeţean din ianuarie expres în articol este înserat: în cazul în
care apar alte autogări licenţiate noi vom proceda la intrarea şi respectivei
autogări licenţiate. Este vorba despre Autogara Transurban care este cu
acţionar 100% a consiliilor locale din judeţul Satu Mare, deci este cu
capital 100% de stat, nu este vorba despre un agent economic oarecare. În
schimb dacă dăm o astfel de interpretare că mai avem dreptul la acea
modificare unică pe an, aş propune amânarea acestui proiect de hotărâre,
sper să înţeleagă colegii de la municipiul Satu Mare, astfel încât să dăm
şansa consiliilor locale care mai vor să facă propuneri de modificarea
traseelor să aibă atunci ocazia.
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Oricum şedinţă de consiliu judeţean vom avea cel târziu pe 20
septembrie pentru că avem un proiect care necesită să-l avem până în 20
septembrie şi atunci până în 10 septembrie consiliile locale să mai facă
propuneri şi să ne folosim de acel drept că o dată mai putem modifica.
Eu propun atunci această amânare având în vedere punctul comun
al doamnei avocat şi al domnului avocat la acest proiect de hotărâre şi
atunci propun amânarea proiectului de hotărâre în acest considerent şi cu
rugămintea pentru consiliile locale să facă până în 10 septembrie
propuneri de modificarea traseelor. Au fost deja propuneri în acest sens
dar să dăm un termen limită.
Dacă sunteţi de acord cu această amânare? Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc. (S-a aprobat în unanimitate
amânarea).
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Hotărârii
nr.13232/12.08.2009 a Comisiei paritare cu privire la atribuirea
traseelor cuprinse în Programul judeţean de transport
persoane prin curse regulate pentru anii 2008-2011.
Comisia de drumuri?
Domnul consilier Petric Octavian:
Aviz faborabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, Comisia pentru protecţie socială?
Domnul consilier Pintér Jozsef:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă sunt şi alte propuneri la acest proiect de hotărâre? Dacă nu,
supun spre aprobare în forma prezentată. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?Nu sunt.Mulţumesc. Mă scuzaţi, patru abţineri.
(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi “pentru” şi patru abţineri).
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 modificări şi completări ulterioare.
Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, Comisia de specialitate?
Domnul consilier Pal Nicolae:
Aviz favorabil.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? 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 numirea domnului Marc
Ioan Adrian în functia publică de conducere de Director
general la Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia
copilului a judeţului Satu Mare.
Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, Comisia pentru protecţie socială?
Domnul consilier Pintér Jozsef:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Ca urmare am ajuns şi la ultimul proiect care necesită vot secret, ca
urmare rog aparatul tehnic să procedeze la distribuirea buletinelor de vot,
împreună cu Comisia de validare.
(Se distribuie buletinele de vot).
Buletinul de vot privind comisiile de specialitate retragem pentru că
nu accept să fie cu pix trecut o opţiune. Vă rog, retipărirea.
Patru buletine de vot trebuie să avem, imediat trebuie să vină.
Până când vin buletinele de vot, dacă sunteţi de acord să trecem la
următorul punct, să nu pierdem vremea.
Red.Sz.E.2 ex.
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19. PROIECT
DE
HOTĂRÂRE
privind
modificarea
Organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare.
Comisia juridică?
Domna consilier judeţean Mărginean Maria Eva: aviz favorabil,
domnule preşedinte.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Domnul vicepreşedinte Govor
Mircea Vasile.
Domnul vicepreşedinte Govor Mircea Vasile:
Domnule preşedinte, stimaţi colegi. Aici aş vrea să fac unele
observaţii, precizări pentru că acum, normal, începând din ziua de azi
întrăm în legalitate, în ceea ce înseamnă atribuţiile în Consiliul Judeţean
Satu Mare. În ultimul timp s-au făcut tot felul de speculaţii, conferinţe de
presă. Voia să scoată cineva în evidenţă că eu sunt în plus în consiliul
judeţean şi că nu am nicio posibilitate de-a lua o decizie. E normal, ca
fiecare formaţiune politică să-şi apere interesul, dar interesul judeţelui
este, după părerea mea, peste interesul de grup sau al unui partid. În
momentul când, Consiliul Judeţean Satu Mare a hotărât numirea mea în
funcţia de vicepreşedinte cu majoritatea de voturi, cu cei care au fost în
sală, în speţă domnilor de la U.D.M.R, PD-L, P.S.D cărora le mulţumesc,
ştiau de fapt că trebuie să facem ceva împreună pentru judeţul acesta.
Într-adevăr, nu am avut drept de semnătură şi nu am avut atribuţii,
nu pentru că nu a vrut consiliul judeţean sau preşedintele consiliului
judeţean, dar întâmplarea fericită a fost pentru domnul preşedinte că s-a
căsătorit şi şi-a luat concediu de nuntă. A fost un “ghinion” al meu că nu
a avut cine să-mi semneze atribuţiile de serviciu. Am vrut să fac aceste
rectificări pentru că nu am vrut să se interpreteze cu totul altceva şi este
normal să ne vedem de treabă.
În ceea ce mă priveşte, în calitatea pe care o am acum sunt
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare pentru toţi primarii din
acest judeţ fie că, sunt de la: U.D.M.R, P.S.D sau de la P.D.-L. Eu
recunosc că, aş fi preferat că în momentul când am fost numit
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare să am un coleg de la
P.D-L, cu care de fapt suntem la guvernare şi sunt ferm convins că şi
pentru judeţul Satu Mare era un avantaj şi mai mare decât în situaţia
actuală. Dar, eu în calitate de reprezentant al guvernării la nivel central şi
în speţă la nivel judeţean, normal că voi face tot ceea ce-mi stă în putinţă
să rezolvăm problemele comunităţii, le făceam mult mai uşor faţă dacă
aveam şi P.D.-L pe funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Satu
Mare. Este o părere personală pe care o susţin. Vă mulţumesc pentru
încredere şi sperăm să facem treabă mai departe.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul vicepreşedinte Ştef Mihai Adrian:
Stimaţi colegi, punctul de vedere al formaţiunii pe care o reprezint
îl susţin în continuare. Noi considerăm în continuare, ca fiind nelegală
hotărârea şi şedinţa de consiliu judeţean în care s-a făcut această
schimbare. Am făcut şi informare în conferinţa de presă, am făcut
sesizările de rigoare, am sesizat Instituţia Prefectului. Colegul meu în
speţă a şi atacat această hotărâre. Noi ne vom continua aceste demersuri,
noi nu recunoaştem această hotărâre, în continuare. Legat de faptul că,
colegul meu Mircea Govor consideră că, ar fi fost mai bine să fie şi un
vicepreşedinte de la P.D-L, eu vă spun că nu consider normal nici că
dânsul a fost ales momentan pentru că am bulversat alegerile. Tot ceea ce
s-a hotărât prin scrutinul de la alegerile locale de anul trecut, votul de la
locale nu trebuie încurcat cu cel de la parlamentare. Dacă, cetăţenii
acestui judeţ prin votul care l-au acordat au considerat de cuviinţă să se
formeze o asemenea majoritate, eu nu cred că parlamentarele trebuie să
influenţeze alegerile la nivel local, pentru că înseamnă că nu-i respectăm
pe cetăţeni.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Propun să trecem la votarea organigramei. Consider că, prin
această măsură şi formaţiunea care reprezintă guvernul şi opoziţia este la
conducerea Consiliului Judeţean Satu Mare şi cred că, nimeni n-a simţit
că este de la guvernare. Aici înţeleg toţi consilierii judeţeni, respectiv
primarii, viceprimarii, administraţia locală. Dacă sunteţi de acord propun
spre aprobare Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei şi
a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Satu Mare
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă?
Abţineri ? Se aprobă cu patru abţineri. Mulţumesc.
( Hotărârea a fost adoptată cu voturi 25“pentru”şi 4 “abţineri”).
Doresc să întreb dacă toată lumea are buletine de vot? Câte patru
trebuie să aibă fiecare consilier judeţean. Repet din nou procedura de vot.
Se încercuieşte varianta pentru care optaţi şi se taie varianta cu care nu
sunteţi de acord. Ca urmare, o rog pe doamna secretar al judeţului să
dirijeze către cabina de vot pe rând pe fiecare consilier judeţean.
Doamna secretar al judeţului, Bota Cornelia:
Domnul Antal Istvan Janos (se deplasează la cabina de vot şi
votează)
Se pregăteşte domnul Ardelean Ciprian George. Domnul Ardelean
Ciprian George (se deplasează la cabina de vot şi votează).
Se pregăteşte domnul Balaji Marius Vasile. Domnul Balaji Marius
Vasile( se deplasează la cabina de vot şi votează.)
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Se pregăteşte domnul Buzgău Oliviu Aurel. Domnul Buzgău
Oliviu Aurel (se deplasează la cabina de vot şi votează)
Se pregăteşte domnul Bercea Vasile. Domnul Bercea Vasile (se
deplasează la cabina de vot şi votează.)
Se pregăteşte domnul Ciocoş Liviu. Domnul Ciocoş Liviu (se
deplasează la cabina de vot şi votează).
Se pregăteşte domnul Csehi Árpád Szabolcs. Domnul Csehi Árpád
Szabolcs (se deplasează la cabina de vot şi votează).
Se pregăteşte domnul Draveczy Carol Iosif. Domnul Draveczky
Carol Iosif (se deplasează la cabina de vot şi votează).
Se pregăteşte doamna Filip Daciana Crina. Doamna Filip Daciana
Crina (se deplasează la cabina de vot şi votează)
Se pregăteşte domnul Govor Mircea Vasile. Domnul Govor
Mircea Vasile( se deplasează la cabina de vot şi votează)
Se pregăteşte domnul Konya Ladislau Ştefan. Domnul Konya
Ladislau Ştefan (se deplasează la cabina şi votează).
Se pregăteşte domnul Kovács Máté. Domnul Kovács Máté (se
deplasează la cabina de vot şi votează).
Se pregăteşte doamna Mărginean Maria Eva. Doamna Mărginean
Maria Eva (se deplasează la cabina de vot şi votează)
Se pregăteşte domnul Musznay Árpád. Domnul MusznayÁrpád (se
deplasează la cabina de vot şi votează.)
Se pregăteşte domnul Nagy Alexandru. Domnul Nagy Alexandru
(se deplasează la cabina de vot şi votează).
Se pregăteşte doamna Nagy Maria. Doamna Nagy Maria (se
deplasează la cabina de vot şi votează.)
Se pregăteşte domnul Pal Nicolae Mircea. Domnul Pal Nicolae
Mircea (se deplasează la cabina de vot şi votează.)
Se pregăteşte domnul Paşca Vasile. Domnul Paşca Vasile (se
deplasează la cabina de vot şi votează.)
Se pregăteşte domnul Pinter Jozsef. Domnul Pinter Jozsef se
deplasează la cabina de vot şi votează.)
Se pegăteşte domnul Puie Dorin Ionel. Domnul Puie Dorin Ionel
(se deplasează la cabina de vot şi votează):
Se pregăteşte doamna Rácz Éva Maria. Doamna Rácz Éva Maria se
deplasează la cabina de vot şi votează).
Se pregăteşte domnul Riedl Rudolf. Domnul Riedl Rudolf (se
deplasează la cabina de vot şi votează).
Se pregăteşte domnul Sălăgean Ioan Gheorghe. Domnul Sălăgean
Ioan Gheorghe (se deplasează la cabina de vot şi votează.)
Se pregăteşte domnul Silaghi Mircea Gheorghe. Domnul Silaghi
Mircea Gheorghe (se deplasează la cabina de vot şi votează.)
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Se pregăteşte domnul Ştef Mihai Adrian. Domnul Ştef Mihai
Adrian (se deplasează la cabina de vot şi votează.)
Se pregăteşte domnul Veres Istvan. Domnul Veres Istvan (se
deplasează la cabina de vot şi votează.)
Se pregăteşte domnul Viman Ioan Vasile. Domnul Viman Ioan
Vasile (se deplasează la cabina de vot şi votează.)
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă toţi consilierii judeţeni au votat , rog Comisia de validare să
procedeze la numărarea buletinelor de vot, după care vom continua cu
şedinţa, fapt pentru care pentru zece minute declar pauză.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Putem continua. Propun pe rând, încep şi dau citire proiectului de
hotărâre, Comisia de validare prezintă rezultatul votului, votăm, proiectul
de hotărâre şi trecem la următorul proiect.
Primul proiect “Proiect de hotărâre privind modificarea
componenţei nominale a unor comisii de specialitate pe domenii de
activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare”
Comisia de validare?
Domnul consilier judeţean Pinter Jozsef:
Comisia de validare a Consiliului Judeţean Satu Mare în prezenţa a
cinci din membrii săi a procedat la numărarea voturilor şi a constatat
următoarele:
Pentru Comisia pentru activităţi economico – financiare din cele 29
de voturi exprimate, 29 sunt valabile, niciunul nul.Un număr de 28 voturi
sunt “pentru” şi unul “împotrivă”. Este vorba despre domnul consilier
judeţean Buzgău Oliviu Aurel.
Pentru completarea Comisiei pentru protecţia mediului, turism şi
agricultură. Domnul Berca Vasile din cele 29 de voturi exprimate, 29 de
voturi sunt valabile, un număr de 29 sunt “pentru” şi niciunul împotrivă.
Pentru completarea Comisiei de validare, domnul Buzgău Oliviu
Aurel din cele 29 de voturi exprimate, 29 sunt valabile, un număr de 27
“pentru”şi 2 voturi “împotrivă”.
Domnul preşedinte: Csehi Árpád Szabolcs:
Supun spre aprobare Proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei nominale a unor comisii de specialitate pe domenii de
activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare, în urma Comisiei de
validare. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.(Hotărârea a
fost adoptată în unanimitate)
Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de administraţie la
Regia Autonomă “Aeroportul” Satu Mare.
Comisia de validare?
Domnul consilier judeţean Pinter Jozsef:
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Comisia de validare a Consiliului Judeţean Satu Mare în prezenţa a
cinci dintre membrii săi a procedat la numărarea voturilor şi a constatat
următoarele:
Pentru domnul Babos Tiberiu din cele 29 de voturi exprimate, 29
de voturi sunt valabile, un număr de 29 voturi “pentru”şi niciunul
“împotrivă”
Pentru domnul Ardelean Ioan Claudiu din cele 29 de voturi
exprimate, un număr de 29 de voturi “pentru”şi niciunul “împotrivă.”
Pentru domnul Ciută Ilie din cele 29 de voturi exprimate, un număr
de 28”pentru” şi un vot “împotrivă”.
Pentru domnul Ciorbă Simion din cele 29 de voturi exprimate un
număr de 29 de voturi”pentru” şi niciunul “împorivă”.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Supun spre aprobare Proiectul de hotărâre privind numirea
Consiliului de administraţie la Regia Autonomă”Aeroportul Satu Mare în
forma prezentată şi în urma rezultatului Comisiei de validare.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate).
Următorul proiect: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.164/2008 privind desemnarea
reprezentanţilor judeţului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor
la S.C. “Drumuri Judeţene Satu Mare” S.A.
Comisia de validare:
Domnul consilier judeţean Pinter Jozsef:
Comisia de validare a Consiliului Judeţean Satu Mare în prezenţa a
cinci dintre membrii săi a procedat la numărarea voturilor şi a constatat
următoarele:
Pentru domnul consilier judeţean Draveczky Carol Iosif din cele 29
de voturi exprimate, un număr de 29 de voturi sunt “pentru”, niciunul
“împotrivă”.
Pentru domnul consilier judeţean Petric Octavian din cele 29 de
voturi exprimate, 29 de voturi sunt valabile , un număr de 27 de voturi
sunt “pentru”şi 2 voturi “împotrivă” .
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Supun spre aprobare Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr 164/2008 privind desemnarea
reprezentanţilor judeţului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor
la S.C. “Drumuri Judeţene Satu Mare”S.A.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate).
Proiectul de hotărâre privind numirea domnului Marc Ioan Adrian
în funcţia publică de conducere de Director general la Direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţia copilului a judeţului Satu Mare.
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Comisia de validare?
Domnul consilier judeţean Pinter Jozsef:
Comisia de validare a Consiliului Judeţean în prezenţa a cinci
dintre membrii săi a procedat la numărarea voturilor şi a constatat
următoarele:
Pentru domnul Marc Ioan Adrian din cele 29 de voturi exprimate,
28 de voturi sunt valabile, unul este nul. Un număr de 28 de voturi sunt
“pentru” şi niciunul “împotrivă”.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Supun spre aprobare, şi domnul director felicitări, proiectul de
hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu
sunt. ( Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Putem continua. Am aprobat punctual nr.19 cu organigrama şi
statul de funcţii.
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la modificarea Statului
de funcţii la Biblioteca Judeţeană Satu Mare.
Urmează proiectul de hotărâre cu numărul 20 cu privire la
modificarea Statului de funcţii la Biblioteca Judeţeană Satu Mare. La
acest proiect de hotărâre, domnul director a formulat în scris, şi
rugămintea domnului director a fost să modificăm proiectul în sensul,
modificat de dânşii, la poziţia 48 să transformăm postul de informatician
în post de economist. În forma solicitată de bibliotecă cu această
completare, rog Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică,
relaţii cu cetăţenii, probleme ale minorităţilor să se pronunţe.
.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva: Comisia
juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu cetăţenii, probleme
ale minorităţilor a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Cu modificarea la poziţia nr. 48 să transformăm
postul de informatician în postul de economist, conform solicitării
directorului, supun spre aprobare proiectul în forma prezentată.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? ( Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate).
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare
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Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului de Urgenţă Satu
Mare, str. Ravensburg nr.2”
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vreau să vă anunţ, stimaţi colegi că este un set de proiecte de
hotărâri în acest sens. Am reuşit finalizarea documentaţiei tehnico
– economice pentru modernizarea şi reabilitarea Ambulatoriului de
la Spitalul Judeţean de Urgenţă. Colegii de la Direcţia de
dezvoltare regională au elaborat şi cererea de finanţare în acest
sens. Această reabilitare priveşte atât reabilitarea propriu-zisă a
părţii de ambulatoriu, cât şi dotarea cu echipamente şi instrumente
medicale a secţiilor de la Ambulatoriul Spitalului Judeţean. Chiar
mâine, împreună cu domnul vicepreşedinte Govor Mircea Vasile
ne deplasăm la Ministerul Sănătăţii să obţinem avizele în vederea
depunerii proiectului de finanţare la Agenţia de Dezvoltare
Regională Cluj, pentru a obţine finanţare pentru acest proiect.
Comisia de dezvoltare regională, cooperare internă şi
internaţională, parteneriate interne şi internaţionale?
Domnul consilier judeţean Draveczky Carol Iosif: aviz favorabil.
Comisia pentru realizarea lucrărilor publice, construcţii şi
modernizarea drumurilor de interes judeţean, investiţii?
Domnul consilier judeţean Petric Octavian: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs: supun spre aprobare
proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? Nu sunt.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate)
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării
pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Ambulatoriu de
Specialitate al Spitalului de Urgență Satu Mare str.
Ravensburg nr. 2”.
Comisia de activităţi economice – financiare
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel: aviz favorabil
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Mulţumesc.
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului
“Reabilitare Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului de Urgență
Satu Mare str. Ravensburg nr. 2”.
Comisia pentru realizarea lucrărilor publice, construcţii şi modernizarea
drumurilor de interes judeţean, investiţii?
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Domnul consilier judeţean Petric Octavian: aviz favorabil.
Mulţumesc, Comisia de dezvoltare regională, cooperare internă şi
internaţională, parteneriate interne şi internaţionale?
Domnul consilier judeţean Draveczky Carol Iosif: aviz favorabil.
Comisia pentru activităţi econimico- financiare?
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel: aviz favorabil.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Nu
sunt.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Mulţumesc.
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Actului
Constitutiv al S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică locală, relaţii cu
cetăţenii, probleme ale minorităţilor?
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva: aviz favorabil.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
Nu
de hotărâre.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
sunt.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate)
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului şi a
cofinanţării pentru proiectul „Job cluburi în mediul rural” .
Comisia de dezvoltare regională, cooperare internă şi internaţională,
parteneriate interne şi internaţionale?
Domnul consilier judeţean Draveczky Carol Iosif: aviz favorabil.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
Mulţumesc.
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă în Transilvania de Nord”.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Înainte de a cere un punct de vedere al comisiei, chiar vreau să vă
informez, stimaţi colegi, că în decurs de un an sau doi ani de zile tot
am modificat statutul, actul de înfiinţare a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Transilvania de Nord, care de fapt este asociaţia celor
şase consilii judeţene, asociaţie înfiinţată în această fază pentru a
atrage fonduri europene pentru Inspectoratul pentru Situaţii de
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Urgenţă pentru dotarea cu aparatură a inspectoratelor din regiune.
Proiectul a fost elaborat la nivel de regiune. În cadrul asociaţiei vreau
să vă informez că pentru acest proiect este responsabil sau director de
proiect domnul colonel în rezervă Strâmb Gheorghe.
Am reuşit să promovăm un sătmărean să coordoneze la nivel de
regiune acest proiect, prin care Satu Mare beneficiază de diverse
utilaje, începând cu aparatele de descarcerare, tot ceea ce priveşte
aparatura folosită de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Cred că,
este un proiect foarte bine venit, de care avem nevoie, repartizările sau făcut discutând cu specialiştii de la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă la nivel de regiune.
Comisia de dezvoltare regională, cooperare internă şi internaţională,
parteneriate interne şi internaţionale?
Domnul consilier judeţean Draveczky Carol Iosif : aviz favorabil.
Comisia pentru realizarea lucrărilor publice, construcţii şi
modernizarea drumurilor de interes judeţean, investiţii?
Domnul consilier judeţean Petric Octavian: aviz favorabil.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
(Hotărârea se adoptă în unanimitate.)
Mulţumesc.
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării
pentru proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în
Transilvania de Nord”.
Comisia pentru activităţi economico – financiare?
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel: aviz favorabil.
Comisia de dezvoltare regională, cooperare internă şi internaţională,
parteneriate interne şi internaţionale?
Domnul consilier judeţean Draveczky Carol Iosif: aviz favorabil.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
(Hotărârea se adoptă în unanimitate.)
Mulţumesc.
28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Transilvania de
Nord
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Comisia de dezvoltare regională, cooperare internă şi internaţională,
parteneriate interne şi internaţionale?
Domnul consilier judeţean Draveczky Carol Iosif: aviz favorabil.
Comisia pentru activităţi economico – financiare?
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel: aviz favorabil.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.(
Hotărârea se adoptă în unanimitate).
Mulţumesc.
29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul de principiu
pentru cofinanţarea “Proiectului de cooperare transfrontalieră
Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2007 – 2013”.
Vreau să vă informez stimaţi colegi, că termenul limită pentru
depunerea proiectului la acest program cu patru ţări, patrulater
este 22 septembrie 2009, termen până când se pot depune
proiecte. La ora actuală, în ceea ce priveşte Consiliul Judeţean
Satu Mare, discutând cu domnul director de la Muzeul Judeţean,
dânşii deja au tema de proiect. Chiar săptămâna aceasta vor
participa la Ujgorod la întâlnirea la nivel regional să finalize tema
pentru care elaborează în comun proiectul. Din câte ştiu eu, şi
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă se gândeşte în comun cu
partenerii din Ucraina, Ungaria şi Slovacia la elaborarea unor
proiecte. Dacă, sunt idei, propuneri de la dumneavoastră în
această săptămână, rog să faceţi propuneri direcţiei de
specialitate, astfel încât să fie un timp suficient pentru elaborarea
proiectelor care intră sub incidenţa acestui program. Banii nu sunt
mulţi, în schimb pentru promovarea turistică pot fi, pentru
probleme de mediu, pentru probleme pentru situaţii de urgenţă, ca
să aveţi o viziune. Dacă sunt propuneri concrete în această
săptămână, vă rog să le formulaţi ca să vedem cum dăm o formă
de proiect propriu-zis.
Comisia dezvoltare regională, cooperare internă şi internaţională,
parteneriate interne şi internaţionale?
Comisia pentru activităţi economico- financiare?
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel: aviz favorabil
Domnul consilier judeţean Draveczky Carol Iosif: aviz favorabil.
.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt. (
Hotărârea se adoptă în unanimitate.)
Mulţumesc.
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30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea judeţului Satu
Mare prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului a judeţului Satu Mare cu Asociaţia Landon Down
Transilvania în vederea înfiinţării, organizării şi dezvoltării
unor servicii sociale.
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu
cetăţenii, probleme ale minorităţilor?
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva: aviz favorabil
Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia
copilului?
Domnul consilier judeţean Pinter Jozsef: aviz favorabil, dar aş vrea să
ştiu dacă doamna Kerti este prezentă?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs: da este.
Domnul consilier judeţean Pinter Jozsef:
Aş avea o rugăminte pentru dumneavoastră, preluaţi cinci persoane de
îngrijitori pentru copiii cu sindromul Down. Aş vrea să ştiu dacă
preluaţi de la Centrul Robert, care au lucrat cu aceşti copii, pentru că
cred că sunt atraşi de copii şi cunosc mai bine copiii.
Doamna Kerti:
Situaţia se prezintă în felul următor. Noi am iniţiat mai demult, dacă
se putea efectua o asociere cu Direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului a judeţului Satu Mare ca să ne sprijine şi vis-a- vis
de copiii noştri care sunt la ora actuală 25. Trebuie să menţionez că,
avem parteneriat şi cu Consiliul Local al Municipiului Satu Mare.
Datorită noii situaţii care s-a creat în urma desfiinţării Centrului de Zi
Robert am participat la mai multe discuţii şi împreună cu domnul
director de la Direcţie şi s-a hotărât că vom prelua într-adevăr copiii de
la Centrul de Zi “Robert” şi o parte din personalul de acolo, cei cinci
care i-am cerut de la dumneavoastră.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
De fapt, este o colaborare tripartită, Consiliul Local Satu Mare,
Consiliul Judeţean Satu Mare şi Asociaţia, care de fapt gestionează
acest subiect propriu-zis. Este vorba de cele două centre: Centrul
Robert şi Centrul Prichindel, care trec în subordinea Consiliului Local
Satu Mare. Centrul Robert se va transforma prin acest parteneriat la
care va contribui, cred că Consiliul Local Satu Mare, acum a aprobat
încă suplimentarea finanţării pentru această asociaţie având în vedere
atribuţiile noi, iar Centrul Prichindel pentru care Primăria a solicitat şi
spaţiul intră în cealaltă categorie.Dcă aveţi observaţii, propuneri?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ?
Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.(Hotărârea adoptată în unanimitate).
Mulţumesc.
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31. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea reţelei de
asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare.
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu
cetăţenii, probleme ale minorităţilor?
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva: aviz favorabil.
Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia
copilului?
Domnul consilier judeţean Pinter Jozsef: aviz favorabil.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.(Hotărârea
se adoptă în unanimitate).
Mulţumesc.
32. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării
activităţii Centrului de zi Robert din subordinea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului
Satu Mare.
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu
cetăţenii, probleme ale minorităţilor?
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva: aviz favorabil.
Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia
copilului?
Domnul consilier judeţean Pinter Jozsef: aviz favorabil.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.( Hotărârea
se adoptă în unanimitate).
Mulţumesc.
33. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încetarea
activităţii Centrului de zi “PRICHINDEL” din subordinea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului a judeţului Satu Mare.
Comisia juridică de disciplină, administraţie publică, relaţii cu
cetăţenii, probleme ale minorităţilor?
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva: aviz favorabil.
Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia
copilului?
Domnul consilier judeţean Pinter Jozsef: aviz favorabil.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
(Hotărârea se adoptă în unanimitate).
Mulţumesc.
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34. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi
completarea Hotărârii nr.64/2009 Consiliului Judeţean Satu
Mare privind aprobarea organigramei şi statelor de funcţii ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
a judeţului Satu Mare.
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu
cetăţenii, probleme ale minorităţilor?
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva: aviz favorabil.
Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia
copilului?
Domnul consilier judeţean Pinter Jozsef: aviz favorabil.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.(Hotărârea
se adoptă în unanimitate.).
Mulţumesc.
35. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 59/2009 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie “Reabilitarea şi dotarea Centrului de plasament
„Floare de Colţ” Halmeu în vederea accesului beneficiarilor la
servicii de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă şi a
competenţelor profesionale”.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
De fapt, nu este vorba despre un nou proiect. În urma analizei
documentaţiei trebuia făcute nişte modificări la ceea ce am
aprobat.
Comisia pentru dezvoltare regională,cooperare internă şi
internaţională, parteneriate interne şi internaţionale?
Domnul consilier judeţean Draveczky Carol Iosif: aviz favorabil.
Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie,protecţia
copilului?
Domnul consilier judeţean Pinter Iozsef: aviz favorabil
Comisia pentru realizarea lucrărilor publice, construcţii şi
modernizarea drumurilor judeţene,investiţii?
Domnul consilier judeţean Petric Octavian: aviz favorabil
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?Nu sunt. (Hotărârea
se adoptă în unanimitate).
Mulţumesc.

33

36. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare Nr. 58/2009 privind aprobarea
promovării proiectului “Reabilitarea şi dotarea Centrului de
plasament „Floare de Colţ” Halmeu în vederea accesului
beneficiarilor la servicii de dezvoltare a deprinderilor de viaţă
independentă şi a competenţelor profesionale” de către Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului
Satu Mare pentru accesarea unor fonduri din cadrul
Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 3
“îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de
interventie 3.2.–„reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.
Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia
copilului?
Domnul consilier judeţean Pinter Iozsef: aviz favorabil.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.(Hotărârea
se adoptă în unanimitate).
Mulţumesc.
37. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea activităţii
Centrului de plasament al copilului cu nevoi speciale “Elena”
Satu Mare.
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu cetăţenii,
problemae ale minorităţilor?
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva: aviz favorabil.
Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia
copilului?
Domnul consilier judeţean Pinter Iozsef: aviz favorabil.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri? Nu sunt. (Hotărârea
se adoptă în unanimitate).
Mulţumesc.
38. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea judeţului
Satu Mare prin Direcţia Generală de Asistenţă Sopcială şi Protecţia
Copilului a judeţului Satu Mare cu Asociaţia Freres România în
vederea înfiinţării, organizării şi dezvoltării unor servicii sociale.
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu cetăţenii,
probleme ale minorităţilor?
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva: aviz favorabil
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Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia
copilului?
Domnul consilier judeţean Pinter Iozsef: aviz favorabil, dar domnul Marc
Ioan Adrian să dezvolte să înţelegem toţi.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul director Marc prezentaţi vă rog, pe scurt ce înseamnă această
asociere.
Domnul director Marc Ioan Adrian:
Este vorba despre o asociere cu organizaţia în cauză, non- profit,
organizaţie care are imobile disponibile în Mădăras, o localitate apropiată
din judeţul Satu Mare. Ei au încercat acolo să-şi dezvolte nişte servicii
sociale, aceste servicii au funcţionat o perioadă, după care imobilele au
devenit disponibile din nou pentru noi servicii. Am zis să profităm de
această oportunitate.
Asocierea cu asociaţia presupune practic că tinerii, care părăsesc sistemul
de protecţia copilului şi nu se pot reintegra în societate sau a căror
reintegrare este mai dificilă să beneficieze acolo în baza unui contract de
rezidenţă de cazare-masă şi din partea asociaţiei franceze de sprijin pentru
integrare profesională.
Este vorba despre două imobile din localitatea Mădăras, judeţul Satu
Mare.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt. (
Hotărârea se adoptă în unanimitate).
Mulţumesc.
39. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.17/2009 privind ujtilizarea unor sume
din fondul de rulment al Consiliului Judeţean Satu Mare pe
anul 2009.
Comisia pentru activităţi economico – financiare?
Domnul Puie Dorin Ionel: aviz favorabil.
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.(Hotărârea
se adoptă în unanimitate.)
Mulţumesc.
40. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită
a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al
judeţului Satu Mare, către Serviciul public de asistenţă socială
Satu Mare.
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Aici vreau să subliniez că am primit o deschidere din partea Primăriei
şi a Consiliului Local Satu Mare privind aceste servicii sociale,
servicii de protecţia copilului, care conform legii trebuie să treacă în
subordinea lor. În acest sens, solicită spaţiul care se eliberează pentru
a crea condiţii şi activităţi cu creşă specială la nivelul parterului
clădirii de pe Aleea Ilişeşti.
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al judeţeului,
dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură, amenajarea teritoriului ?
Domnul consilier judeţean Pal Nicolae Mircea: aviz favorabil.
Mulţumesc.
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu
cetăţenii, probleme ale minorităţilor?
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă aveţi observaţii, propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
(Hotărârea se adoptă în unanimitate).
Mulţumesc.
La pct.41.D I V E R S E
Vreau să vă consult şi pentru şedinţă următoare vom elabora un
proiect de hotărâre pentru a stabili drumul de acces la depozitul central
din comuna Doba, judeţul Satu Mare. Să stabilim traseul exact pentru
că sunt mai multe variante. Fiecare variantă are avantaje şi
dezavantaje şi să luăm decizia finală.
Documentaţiile, proiectul tehnic este avansat, astfel încât în
momentul în care noi dăm undă verde, dăm O.K pentru o variantă se
poate depune documentaţia tehnică şi să înceapă după aceea să
pornească cu execuţia propriu-zisă.
În acest sens, ca şi propunere discutând cu proiectanţii şi la nivelul
conducerii consiliului judeţean, am ajuns la concluzia că varianta cea
mai bună ar fi dinspre Satu Mare, cum intrăm în Doba, pe stânga, pe
acea stradă şi traversând calea ferată. Sunt 7 km. Aceasta va fi
propunerea fondată pentru că erau celelalte variante: varianta iniţială
Satu Mare – Sătmărel şi gropa.
Din cauza faptului că pe de o parte, drumul către Sătmărel nu este
reabilitat, iar această reabilitare necesită şi va avea loc din partea
Consiliului Local Satu Mare, dar nu în acest moment. Degeaba facem
noi după Sătmărel până la gropă, dacă nu putem în condiţii normale
transporta, accesa, de pe B-dul Cloşca până în Sătmărel.
Altă variantă, ştiţi că am depus pe P.O.R. pentru drumul GhilvaciTerebeşti - Gelu şi până la groapă. Pe proiect am câştigat şi sper că
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până la primăvara anului viitor, după ce facem redistribuirea
fondurilor să putem organiza şi licitaţia propriu-zisă.
Este acea variantă ca din Gelu să facem până la gropă. Avem
documentaţia făcută pentru că pe P.O.R am câştigat, dar asta înseamnă
că renunţăm la 11 Km care sperăm să fie ………………..care este
prevăzut în proiect. Deci un drum de pământ noi ridicăm la un drum
cu asfalt. Această variantă credem că rămâne, ar fi o variantă viabilă.
Repet, pregătim şi proiectul de hotărâre, toată lumea să se consulte în
acest sens. Dar trebuie să avansăm, repet până în 20 septembrie când
vom avea şedinţă de consiliu judeţean să aprobăm şi să dăm drumul.
Aceasta nu înseamnă însă că acest drum rămâne şi ultimul şi nu vor fi
şi alte drumuri. În momentul în care prin P.O.R. reuşim să
modernizăm şi drumul Tăşnad - Gelu până la groapă, automat partea
din zona Tăşnad va transporta pe acel drum, logic. Cei care vin
dinspre Mădăras, logic că vor transporta la fel. Iar, în momentul în
care municipiul Satu Mare face reabilitarea Sătmărelului, iar eu sunt
de părere că pentru Sătmărel să nu fie capăt de linie ci să aibă
deschidere către zona Tăşnad, ar reabilita 4 kilometri de la Sătmărel
până la depozitul central, ar fi benefic pentru toţi locuitorii
Sătmărelului să nu fie capăt de linie ci pur şi simplu să poată circula
direct către Tăşnad şi invers, cei care vin dinspre Tăşnad prin Gelu să
traverseze şi să intre deja în municipiul Satu Mare. Cred că ar fi, repet,
în ceea ce priveşte perspectivele, în prima etapă realizăm drumul de
acces ca să putem transporta, firma de construcţii să lucreze şi să
putem noi după aceea să putem transporta deşeurile, în etapa a doua
prin P.O.R. să reabilităm dinspre Gelu până la depozit şi a treia etapă
de la depozit până la Sătmărel după ce şi Satu Mare va repara drumul
de pe Cloşca până la Sătmărel. Deci aceasta este o strategie pentru
zona respectivă şi pentru proiectul concret Managementul deşeurilor.
Repet, vom elabora şi un proiect de hotărâre, o să îl rog pe domnul
vicepreşedinte Govor să pregătească un proiect de hotărâre în acest
sens. Dacă la acest punct aveţi întrebări, dacă nu trec la următorul
punct sau subpunct de la diverse.
În mapele dumneavoastră aţi primit materialele privind alunecările de
teren, după cum am promis, această documentaţie a fost elaborată. Este o
documentaţie într-adevăr foarte bine fondată din punct de vedere tehnic.
Acum urmează, politicul să putem insista la Guvern, pentru că avem
documentaţiile făcute, avem soluţiile de a opri aceste alunecări de teren,
să finanţeze şi să ne asigure bani pentru că este vorba de viaţa oamenilor.
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Facem în continuare, documentaţiile tehnice în acest sens, astfel
încât, zonele cu risc să la avem identificate şi să găsim soluţii. Aceste
lucrări necesită mulţi bani, dar aceste lucrări trebuie făcute.
În ceea ce priveşte punctual de vedere cu P.U.Z pentru centrul
cultural aveţi în mape o descriere şi sper să putem astfel soluţiona
problema mai multor instituţii culturale, care la ora actuală stau în chirie
şi plătesc chirie, iar din aceşti bani de chirie printr-o lucrare de
modernizare am găsi spaţiu în domeniul public al judeţului, astfel încât să
reducem sau să eliminăm cheltuielile de chirie şi să rezolvăm problema
unor instituţii în mod definitiv, instituţii ale judeţului Satu Mare.
Dacă aveţi şi dumneavoastră propuneri?
Doamna consilier juridic Mărginean Maria Eva:
Aş vrea să aduc la cunoştinţa colegilor că am iniţiat împreună cu
Asociaţia Lăcrămioara din Carei, care are în îngrijire în jur de 20 de copii
de ani de zile, sub preşedenţia doamnei Oros un proiect pentru construirea
unei case de tip familial pentru că în momentul de faţă această asociaţie
funcţionează într-o locaţie închiriată şi se plătesc lunar sume foarte mari
pentru chirie. Avem certitudinea şi promisiunea fermă din partea unei
organizaţii, Asociaţia Cavalerilor Maltezi din Ravensburg – Germania
pentru această investiţie în valoare de peste 200 mii Euro. Rugămintea
lor, a fost să găsim în Carei o locaţie pentru construirea acestei case de tip
familial. Împreună cu domnul primar am găsit-o şi bineînţeles am adus la
cunoştinţa conducerii consiliului judeţean. Este vorba despre un teren
care a fost al S.C Drumuri Judeţene, dar consiliul judeţean a scos din
capital, micşorând capitalul social al S.C. Drumuri Judeţene. Cînd
doream să facem proiectul de hotărâre este o hotărâre din anul 2008, am
observat că nu sunt făcute demersurile necesare la Registrul Comerţului.
Nu este clar şi este în capitalul social al S.C. Drumuri Judeţene şi nu
este,şi nu este, pentru că într-adevăr ca să existe o hotărâre definitivă ar
trebui trecute prin Registrul Comerţului. Eu aş dori să fim mai atenţi,
aparatul consiliul judeţean fiecare hotărâre din 2008 şi nu suntfăcute
demersurile necesare.
Înseamnă, că această societate ar fi fost de accord ca în toamna
acestui an să facă construcţia necesară cu un dinamism, eventual ca până
în decembrie să se mute. Dacă tot tărăgănăm va trebui să aşteptăm încă
un an de zile şi sunt bani de la noi, de la fiecare, lunar se plătesc peste 30
de milioane cu titlu de chirie.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Da, am înţeles. Problema la acea hotărâre este de aspect tehnic de a
face demersuri la Registrul, oricum la S.C. Drumuri Judeţene sunt şi alte
aspecte în acest sens, pe ansamblu, trebuie rezolvate. Mai avem şi alte
probleme.
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Totdeauna, aprobăm după ce o documentaţie cadastrală este finalizată,
aprobăm pentru întăbulări şi aceste aspecte, în schimb avem multe
proprietăţi în care pe hârtie scrie o suprafaţă şi în realitate, în urma
măsurătorii rezultă o altă suprafaţă. Din acest motiv, dacă nu se
încadrează în marja de 5% se blochează şi trebuie făcut din nou, se face
cercetare topografică, de unde provine acea diferenţă, când au fost
preluate, poate în anii 1960, poate în 1990. Până nu se clarifică nu se
poate avansa.
Dacă sunt şi alte probleme?
Vă mulţumesc pentru prezenţă.

PREŞEDINTE,
Csehi Árpád Szabolcs

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Cornelia Bota

Red/Tehn F.C. 2 ex.
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