CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PROCES-VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean
Satu Mare din 09 noiembrie 2009, ora 1200
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.287 din 06.11.2009
a preşedintelui consiliului judeţean, prin intermediul secretarului
judeţului. Convocarea s-a făcut prin invitarea scrisă a consilierilor
transmisă electronic, 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, lipsesc domnii consilieri Ardelean
Ciprian, Racz Eva, Riedl Rudolf, Rus Ioan şi Macec Valentin.
Majoritatea consilierilor în funcţie fiind prezenţi, şedinţa este legal
constituită.
Proiectul ordinii de zi pe care-l propun este următorul:
1. 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.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea componenţei
nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului
Satu Mare.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de
administrare al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Satu
Mare asupra părţii de imobil aflat în proprietatea publică a
Judeţului Satu Mare, situat în municipiul Satu Mare, str.Petőfi
Sándor nr.32.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din
domeniul public în domeniul privat al judeţului Satu Mare a unor
imobile situate în municipiul Carei în vederea scoaterii lor din
funcţiune.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Centrul social cu
destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de
protecţie a copilului din judeţul Satu Mare” în localitatea Noroieni.
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6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea promovării
proiectului „Sprijinirea descentralizării serviciilor sociale prin
formarea personalului din cadrul autorităţilor administraţiei publice
locale în judeţul Satu Mare” de către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, în
calitate de furnizor de servicii sociale acreditat, pentru accesarea
unor fonduri din cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative, axa prioritară 2 ”Îmbunătăţirea calităţii
şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare”, domeniul major de intervenţie 2.1.„Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor ”.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea promovării
proiectului „Reabilitatea 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, în calitate de furnizor de
servicii sociale acreditat, pentru accesarea unor fonduri din cadrul
Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară
3”îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de
intervenţie
3.2.„reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea
şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor
tehnico- economici în fază de SF pentru obiectivul de investiţie
„Circuitul monumentelor de interes naţional din judeţul Satu
Mare.”
Dacă sunt observaţii, completări sau propuneri la acest proiect al
ordinii de zi. Dacă nu, supun aprobării ordinea de zi propusă. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
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.
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Propun să trecem la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi:
1. 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.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea componenţei
nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a
judeţului Satu Mare.
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu
cetăţenii, probleme ale minorităţilor?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de
administrare al Drecţiei Generale de Evidenţă a Persoanei Satu Mare
asupra părţii de imobil aflat în proprietatea publică a judeţului Satu
Mare, situat în municipiul Satu Mare, str.Petőfi Sándor nr.32.
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al judeţului,
dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură amenajarea teritoriului?
Domnul consilier Pal Mircea:
Aviz favorabil.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu
cetăţenii, probleme ale minorităţilor?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din
domeniul public în domeniul privat al judeţului Satu Mare a
unor imobile situate în municipiul Carei în vederea scoaterii
lor din funcţiune.
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al
judeţului, dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi
de arhitectură amenajarea teritoriului?
Domnul consilier Pal Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu
cetăţenii, probleme ale minorităţilor?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Centrul
social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care
părăsesc sistemul de protecţie a copilului din judeţul Satu
Mare” în localitatea Noroieni.
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Comisia pentru realizarea lucrărilor publice,
modernizarea drumurilor de interes judeţean, investiţii?

construcţii

şi

Domnul consilier Petric Octavian:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia
copilului?
Domnul consilier Pintér Jozsef:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea promovării
proiectului „Sprijinirea descentralizării serviciilor sociale prin
formarea personalului din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale în judeţul Satu Mare” de către Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu
Mare, în calitate de furnizor de servicii sociale acreditat,
pentru accesarea unor fonduri din cadrul Programului
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa
prioritară 2 ”Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării
serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare”, domeniul major de intervenţie 2.1.- „Sprijin
pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor ”.
Comisia de dezvoltare regională, cooperare
internaţională, parteneriate interne şi internaţionale?

internă

şi

Domnul consilier Draveczky Carol:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
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7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea promovării
proiectului „Reabilitatea 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,
în calitate de furnizor de servicii sociale acreditat, pentru
accesarea unor fonduri din cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013, axa prioritară 3”îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.2.„reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea
şi
echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”.
Comisia de dezvoltare regională, cooperare internă şi internaţională,
parteneriate interne şi internaţionale?
Domnul consilier Draveczky Carol:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Comisia pentru activităţi economico-financiare?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor
tehnico- economici în fază de SF pentru obiectivul de investiţie
„Circuitul monumentelor de interes naţional din judeţul Satu
Mare.”
Comisia pentru realizarea lucrărilor publice,
modernizarea drumurilor de interes judeţean, investiţii?

construcţii

şi

Domnul consilier Petric Octavian:
Aviz favorabil.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Comisia de dezvoltare regională, cooperare
internaţională, parteneriate interne şi internaţionale?

internă

şi

Domnul consilier Draveczky Carol:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri?
Domnul consilier Muzsnay Árpád:
Eu am o singură întrebare, având în vedere că domnul Pataki este
aici, îl felicit pentru proiectul acesta dar aş avea întrebarea dacă până în
13 vom avea eventual ocazia să lărgim eventual lista aceasta, pentru că
am avea câtea monumente istorice pe care ar trebui să le renovăm.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Înainte de a da cuvântul domnului Pataki, acest proiect a început
din 2007, de fapt, pentru elaborarea documentaţiei parţial am primit bani
de la bugetul de stat, prin Hotărârea Guvernului 1424 dacă nu mă înşel,
astfel este acest proiect început, dar dau cuvântul domnului Pataki.
Domnul Pataki Csaba, directorul executiv al Direcţiei de dezvoltare
regională:
În cadrul prezentului pachet de studii de fezabilitate nu mai este
posibilitatea de a include nici un alt obiectiv, aceste obiective au fost
stabilite pe parcursul anilor 2007-2008, dar strângem date şi încercăm să
promovăm studii de fezabilitate şi să promovăm şi alte proiecte cu alte
locaţii care prezintă interes cultural. Cred că întrebarea era până în 2013.
Domnul consilier Muzsnay Árpád:
Programul este până în 13, 2013, da. De fapt, felicit pentru munca
desfăşurată şi desigur aprobăm.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Înainte de a da cuvântul domnului Viman vreau să anunţ că a venit
şi domnul consilier Macec, prin urmare prezenţa este de 29 consilieri.
Domnul consilier Viman Ioan:
Stimaţi colegi, mă alătur şi eu poziţiei domnului Muzsnay şi felicit
pe cei care au lucrat pentru acest proiect, în sfârşit judeţul Satu Mare intră
într-un circuit turistic, cultural, dar cu o listă săracă, foarte săracă. Nu
este reprezentativă şi putem să ne facem mai mult rău decât bine, dacă
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punem numai câteva obiective, parcă nu am avea cultură, parcă nu ar
exista vestigii istorice şi culturale mai multe care să facă obiectul unor
programe turistice de natură culturală. Deja am vrut să propunem concret
dar am fost opriţi de ideea că în stadiul actual nu se poate face această
propunere dar vrem neapărat să lărgim această listă ca într-adevăr
asemenea proiecte să ducă la crearea unor circuite de interes turistic
importante.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Ca şi completare sau rugăminte la Comisia de cultură, până în 20
ianuarie 2010 putem să depunem cereri de finanţare pe promovare
turistică, pe cooperare România-Ungaria, nu în sensul de a lărgi acest
proiect ci de a crea un nou proiect. Dacă în această săptămână ar putea
formula nişte propuneri concrete, joi am înţeles că aveţi şedinţă şi atunci
joi după-masă să daţi forma scrisă.
Dacă mai sunt şi alte observaţii, dacă nu, supun spre aprobare
proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
Nefiind alte probleme la ordinea de zi, declar închisă şedinţa de
astăzi şi vă doresc succes în campanie în continuare.
Mulţumesc pentru participare!
PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Csehi Árpád Szabolcs
Cornelia Bota

Red.Sz.E.2 ex.
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