ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES – VERBAL
încheiat azi, 14 iulie 2008, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Satu Mare
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.182 din 08 iulie 2008 a
preşedintelui consiliului judeţean Satu Mare domnul Csehi Árpád Szabolcs,
prin intermediul secretarului judeţului, în scris, prin invitarea consilierilor,
publicarea în mijloacele mass-media, pe site-ul consiliului judeţean şi afişarea
la sediul instituţiei, conform prevederilor legale.
La şedinţă sunt prezenţi domnul Csehi Árpád Szabolcs, preşedintele
consiliului judeţean, domnul Macec Valentin, vicepreşedinte al consiliului
judeţean, domnul Ştef Mihai Adrian, vicepreşedinte al consiliului judeţean,
domnii consilieri judeţeni : Ardelean Ciprian George, Buda Viorel Vasile,
Buzgău Oliviu Aurel, Ciocan Gheorghe, Ciucoş Liviu, Draveczky Carol Iosif,
Giurcă Radu Octavian, Govor Mircea Vasile, Günthner Tiberiu, Holdiş Ioan,
Kaiser Ştefan, Konya Ladislau Ştefan, Kovács Máté, Kira Beniamin, Mărginean
Maria Eva, Musznay Arpad, Nagy Alexandru, Nagy Maria, Pal Nicolae Mircea,
Paşca Vasile, Puie Dorin Ionel, Rácz Éva Maria, Riedl Rudolf, Rus Ioan,
Sălăgean Ioan Gheorghe, Ştier Péter Gabriel şi Varna Levente, precum si
doamna Bota Cornelia, secretarul judeţului.
Lipsesc motivat domnii consilieri judeţeni : Ardelean Ioan Mircea, Petric
Octavian şi Pinter Jozsef .
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Sunt prezenţi 30 de consilieri judeţeni, deci majoritatea consilierilor în
funcţie fiind prezenţi, şedinţa este legal constituită.
Pentru început o rog pe doamna Bota Cornelia, secretarul judeţului să
supună spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare din 30 iunie 2008.
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Doamna secretar al judeţului Bota Cornelia
S-a întocmit procesul- verbal al şedinţei ordinare din 30 iunie 2008,
conform înregistrărilor făcute, a fost afişat pe site-ul consiliului judeţean, a fost
dat publicităţii. Dacă sunt observaţii în legătură cu modul cum s-au consemnat
discuţiile din şedinţa precedentă, am să vă rog înainte de a se supune aprobării,
sau dacă, se doreşte să se citească pasaje sau să se facă precizări din procesulverbal.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Se supune aprobării procesul-verbal din 30 iunie 2008.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Se aprobă în unanimitate.
Înainte de a trece la discutarea materialelor de pe ordinea de zi, vă fac
cunoscut că, potrivit prevederilor art.46 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 15/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
art.77 din Legea privind statutul aleşilor locali nr.393/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, consilierul judeţean nu poate lua parte la deliberarea şi
adoptarea de hotărâri dacă, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la
gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial, respectiv are un interes
personal în problema supusă dezbaterii.
Fiind la prima şedinţă în care votăm diverse materiale, este bine să aducem
la cunoştinţă în mod expres aceste prevederi.
Pe ordinea de zi comunicată au fost înscrise următoarele proiecte de
hotărâri :
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 2008.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi chetuieli al
S.C. Drumuri Judeţene Satu Mare S.A. pe anul 2008.
3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare a Comitetului de
analiză a problemelor persoanelor cu handicap.
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome
Aeroportul Satu Mare.
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de
administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Satu Mare,
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revocarea delegatului în Adunarea reprezentanţilor a Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate şi desemnarea unui nou delegat.
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor ai Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Satu Mare.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Judeţean Satu Mare.
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu
Mare.
9. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Comisiei de Concurs
pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic din cadrul Aparatului
Permanent de lucru al Consiliului Judeţean Satu Mare.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii
patrimoniului Consiliului Judeţean Satu Mare pe anul 2007.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de
sarcini pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate, în judeţul Satu Mare.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în
judeţul Satu Mare.
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.81/2008 privind aprobarea
Programului de transport persoane prin servicii regulate în trafic judeţean
pentru perioada 2008-2011, cu modificările şi completările ulterioare.
14. Proiect de hotărâre pentru desemnarea Comitetului Director al Clubului
Sportiv Judeţean Olimpia Satu Mare.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârilor Comisiei paritare cu
privire la atribuirea traseelor cuprinse în Programul judeţean de transport
prin curse regulate al judeţului Satu Mare.
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.20/2008 privind defalcarea sumelor
alocate pentru servicii şi lucrări de drumuri din bugetul propriu al
judeţului Satu Mare, bugetul împrumutului intern şi din fondul de rulment
al Consiliului Judeţean Satu Mare, pe anul 2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.15/2008 privind utilizarea unor sume
din fondul de rulment al Consiliului Judeţean Satu Mare pe anul 2008, cu
modificările ulterioare.
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18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 105/2006 pentru asigurarea
cofinanţării de către
Consiliul
Judeţean
Satu Mare
a
proiectului“Reabilitarea căilor de acces rutier spre Punctul de Trecere
al Frontierei Româno-Ucrainiene Halmeu”.
19.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 32/2008 privind asigurarea
cofinanţării pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii de acces
către punctul de trecere al frontierei româno ucrainiene de la Tarna
Mare”.
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 34/2008 privind asigurarea
cofinanţării pentru proiectul “Promovarea cooperării transfrontaliere
româno–ucrainiene între autorităţile publice locale din judeţul Satu
Mare şi regiunea Transcarpatia”.
21. Diverse.
Faţă de aceste proiecte de hotărâri, eu, aş propune amânarea a patru
proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, potrivit discuţiilor pe de o parte, din
cadrul comisiei economice, respectiv din partea grupului U.D.M.R.
Este vorba despre proiectul de hotărâre de la pct.2.,, Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri Judeţene
S.A. pe anul 2008”, de la pct.8.,, Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Satu Mare”, de la pct.10.,, Proiect de hotărâre privind
aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Satu
Mare pe anul 2007”, propunerea de amânare este deoarece am primit semnale
că nu toate anexele au ajuns la consilieri şi din acest motiv eu nu doresc să fie
proiectul aprobat, aşa mi se pare corect să fie.
Nu se poate să nu ajungă toate materialele în timp. Nu s-a reuşit
comunicarea cum trebuia a materialelor. Termenul legal care îl prevede legea a
fost depăşit în mandatul trecut şi sunt de părere că mai poate suferi încă o
amânare.
Dacă începem cu lipsă de materiale sau necomunicarea tuturor
documentaţiilor, nu doresc să facem din acest lucru un precedent, acesta este
motivul, să fie lege pentru noi şi cei care pregătesc materialele .
De asemenea, proiectul de hotărâre de la pct.14.,, Proiect de hotărâre
pentru desemnarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Olimpia Satu
Mare”.
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Având in vedere conţinutul proiectelor de hotărâri, propun nişte
modificări la ordinea de zi, în sensul următor :
Pct.16.,, Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.20/2008 privind defalcarea sumelor alocate
pentru servicii şi lucrări de drumuri din bugetul propriu al judeţului Satu Mare,
bugetul împrumutului intern şi din fondul de rulment al Consiliului Judeţean
Satu Mare, pe anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare “ să fie
primul proiect de pe ordinea de zi, astfel încât să votăm mai departe partea de
buget.
Ca urmare, pct.1, de pe ordinea de zi, ,, 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 2008 “ devine
pct.2. la ordinea de zi..
Pct.17.,, Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.15/2008 privind utilizarea unor sume din
fondul de rulment al Consiliului Judeţean Satu Mare pe anul 2008, cu
modificările ulterioare “ devine pct.3 la ordinea de zi. În continuare, se menţine
ordinea de zi convenită.
Dacă sunteţi de accord cu toate aceste propuneri ?
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt. Se aprobă în unanimitate.
Primul proiect de hotărâre ,, Proiect de hotărâre pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr.20/2008 privind
defalcarea sumelor alocate pentru servicii şi lucrări de drumuri din bugetul
propriu al judeţului Satu Mare, bugetul împrumutului intern şi din fondul de
rulment al Consiliului Judeţean Satu Mare, pe anul 2008, cu modificările şi
completările ulterioare “.
Comisia pentru realizarea lucrărilor publice, construcţii şi modernizarea
drumurilor de interes judeţean, investiţii – avizul vă rog.
Domnul consilier judeţean Govor Mircea
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, comisia de specialitate a dat aviz
favorabil, deci pozitiv, nu sunt probleme.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Vă mulţumesc ! Alte observaţii ? Intervenţii ?Nu sunt. Supun aprobării
proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt. Se
aprobă în unanimitate.
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Următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi : ,, 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
2008 “.
La acest proiect de hotărâre, permiteţi-mi , vă rog, să facem câteva
precizări.Ştiţi foarte bine, Teatrul de Nord Satu Mare, a avut finanţarea
asigurată doar pentru primul semestru al anului 2008.
Această rectificare, este o rectificare doar în interiorul sumelor. Am
diminuat cheltuielile materiale al aparatului propriu al Consiliului Judeţean Satu
Mare şi am alocat sume pentru Teatrul de Nord Satu Mare, prin care asigurăm
finanţarea pentru trimestrul al treilea.
Sper, ca prin rectificarea care urmează săptămâna aceasta sau cel târziu
săptămâna viitoare, noi, Consiliul Judeţean Satu Mare, să beneficiem de sume,
astfel încât să asigurăm finanţarea şi pentru această instituţie până la finele
anului.
Mai avem instituţii care nu au finanţarea acoperită până la sfărşitul
acestui exerciţiu financiar.
Paralel, în comisia de buget, fiecare formaţiune politică a primit nişte
modificări faţă de proiectul iniţial, care se referă la reactualizarea a două studii
de fezabilitate.
Este vorba de documentaţia tehnică pentru cele două lucrări prevăzute în
programul operativ regional.
Ştiţi, s-a depus un proiect care priveşte modernizarea, reabilitare
drumului Negreşti – Turţ.
Este depus la Cluj, dar pentru că unele tronsoane au fost asfaltate cu
programul de 6 cm, documentaţia trebuie modificată. Avem termen să depunem
documentaţia până în 16 noiembrie 2008 şi ca să nu ieşim din termen, trebuie să
alocăm pentru firma de proiectare sume astfel încât să se facă reactualizarea.
Tot în cadrul programului operativ regional, este cel de-al doilea proiect,
pentru care dorim să depunem finanţare. Se referă la drumul de ocol sud, de
fapt, este vorba de drumul de acces către groapa ecologică, care sperăm să se
realizeze.
Studiul de fezabilitate a depăşit termenul de un an de zile, normele la
ADR prevăd faptul că, nu se poate depune proiect de finanţare cu studiu de
fezabilitate care au fost elaborate cu o perioadă mai mare de un an.
Ca urmare, şi la acest studiu trebuie să facem aceea reactualizare.Sursa de
finanţare în continuare, am spus este diminuând cheltuielile materiale.
Asta înseamnă că nici noi, Consiliul Judeţean Satu Mare, nu avem
finanţare asigurată, dar pe de o parte, sunt nişte probleme urgente. Nu ne putem
permite să amânăm.
6

Bineînţeles, aştept acum comisia pentru activităţi economico- financiare,
să spună punctul de vedere în ceea ce priveşte acest proiect de hotărâre. Avizul,
vă rog !
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel
Comisia pentru activităţi economico- financiare avizează favorabil acest
proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Vă mulţumesc ! Alte observaţii ? Intervenţii ? Nu sunt. Supun aprobării
proiectul de hotărâre.Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
Proiectul de hotărâre este votat în unanimitate.
Următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi : ,, Proiect de hotărâre
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr.
15/2008 privind utilizarea unor sume din fondul de rulment al Consiliului
Judeţean Satu Mare pe anul 2008, cu modificările ulterioare.
Comisia pentru activităţi economico- financiare, vă rog avizul.
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel
Comisia pentru activităţi economico-financiare, avizează favorabil acest
proiect.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Vă mulţumesc ! Alte observaţii ? Intervenţii ?
Nu sunt. Supun
aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu
sunt. Proiectul de hotărâre este votat în unanimitate.
Următorul proiect de hotărâre pe ordinea de zi : ,, Proiect de hotărâre
privind înfiinţarea pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Satu Mare a Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu
handicap”. Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia
copilului, vă rog avizul.
Domnul consilier judeţean Ştier Peter Gabriel
Comisia de specialitate are o singură propunere, în legătură cu acest
proiect de hotărâre. Aceasta fiind următoarea :
Schimbarea directorului general adjunct din această comisie, cu directorul
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general al D.G.A.S.P.C. , motivul fiind că domnul director general adjunct este
relativ nou în funcţie, şi am considerat că nu are destulă experienţă ca să fie în
acest comitet. Propunem să fie domnul director general.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Trebuie să desemnăm două persoane. Preşedinte şi un membru, respectiv,
consilieri judeţeni. Aştept propuneri.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin
Grupul nostru propune pe domnul consilier judeţean Buda Viorel
pentru funcţia de membru.
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel
Grupul nostru propune pe domnul consilier judeţean Kira Beniamin
pentru funcţia de membru.
Domnul consilier judeţean Paşca Vasile
Grupul nostru propune pe domnul consilier judeţean Buzgău Oliviu
Aurel pentru funcţia de membru.
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel
Dacă îmi permiteţi, îl susţinem noi pe colegul nostru Kira Beniamin
pentru funcţia de preşedinte.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Alte propuneri ? Nu sunt.
O rog pe doamna director Iordache Adelia şi echipa să pregătească
buletinele de vot.
Cu acceptul dumneavoastră, trecem la proiectul de hotărâre următor, şi
revenim pentru vot când avem materialele pregătite.
Următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi : ,, Proiect de hotărâre
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Satu Mare în
Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare”.
Aştept propuneri.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin
Grupul nostru propune pe domnul Merce Cornel, este inginer şi director
la Apele Române.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Alte propuneri ? Nu sunt.
Doamna Bota, rog buletin de vot.
Următorul proiect pe ordinea de zi : ,, Proiect de hotărâre privind
desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de
Asigurări de Sănătate Satu Mare, revocarea delegatului în Adunarea
reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi desemnarea unui
nou delegat.”
Aştept propuneri.
Domnul consilier judeţean Günthner Tiberiu
Grupul nostru propune pe domnul Visnyai Csaba, membru pentru Casa
Judeţeană de Asigurări de Sănătate Satu Mare.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin
Avem o propunere pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate –
doamna Vulciu Aurelia.
Domnul consilier judeţean Ardelean Ciprian George
Pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate avem o propunere –
domnul Govor Mircea.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Alte propuneri? Nu sunt.
Următorul proiect pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind
desemnarea membrilor ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului
Satu Mare”. Aştept propuneri.
Domnul consilier judeţean Günthner Tiberiu
Grupul nostru propune pe domnii consilieri judeţeni : Riedl Rudolf,
Draveczky Carol şi Kovacs Mate.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin
Propunerile noastre sunt: domnii consilieri judeţeni Rus Ioan şi Buda
Viorel Vasile.
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Domnul consilier judeţean Govor Mircea
Propunerile noastre sunt : domnii consilieri judeţeni Ciocan Gheorghe
şi Paşca Vasile.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Pot să fie numai consilieri judeţeni.
Alte propuneri ? Nu sunt. Rog buletinele de vot.
Următorul proiect pe ordinea de zi: ,,Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean
Satu Mare”.
În acest sens, domnul vicepreşedinte Macec Valentin a făcut câteva
propuneri de modificare.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, noi am făcut mai multe propuneri de
modificare. Nu ştiu dacă, au ajuns toate propunerile de modificare la
dumneavoastră ? Dacă nu au ajuns, atunci o să vă rog, să-mi permiteţi să vă dau
aceste propuneri de modificare. Sunt modificări doar legate de baza legislativă
şi de formă, sunt corecturi de ortografie să-i spunem, şi există una importantă de
fond, referitoare la modul de votare.
Dacă doriţi le citesc? Vă dau materialul. Poate, ar fi bine să aveţi
materialul în faţă. Cum consideraţi necesar? Aţi primit modificările? În regulă!
Aceste modificări sunt cuprinse, eu zic să le parcurgem, pentru că, nu sunt
foarte multe. Legat de regulamentul nostru sunt în special modificări de formă.
Una singură este de fond, art.43, care să spunem suportă nişte modificări
importante.
E vorba de procedura de vot. Restul sunt doar strict de formă.
Domnul consilier judeţean Govor Mircea
Părerea mea, că ar fi cel mai corect şi normal, ca acest punct să fie
amânat pentru şedinţa următoare, să avem timp să studiem materialul. Înainte să
vin, mi-a fost pus pe masă materialul. Să avem timp să analizăm şi să dezbatem
materialul în şedinţa următoare. Aceasta e propunerea mea.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin
Nu-i nici o problemă. Să le amânăm, că nu e foc. Doar, ca idee. Vreau
să vă dau şi câteva exemple :
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Cap. I. – Principii Generale- adică, se invocă legea de funcţionare Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, Legea aleşilor locali, o să vedeţi că
absolut toate capitolele la rând, dacă o să aveţi timp să le parcurgeţi, toate
capitolele sunt corecturi ale formei, s-au făcut greşeli (de exprimare sau
conjuncţii greşite, etc.)
Singurul lucru , unde doresc să atrag atenţia, art.43, indiferent că-l
adoptăm astăzi sau cu altă ocazie, nu are importanţă. Acest capitol, spune
procedura de votare pe buletinul de vot. Veşnic am avut probleme cu asta. Acest
articol acest lucru invocă.
Am propus reducere la doar două variante.
Prima variantă, cum e cuprinsă acum în regulament, prin încercuire şi
tăiere. Ca să fie foarte clar, adică dacă sunt mai mulţi candidaţi, pentru cei care
nu-i doriţi, îi tăiaţi. Şi atunci, nu mai există nici o altă opţiune.
Alt exemplu ar fi : Punctul ,, c” din regulamentul vechi, propun să se
transforme în punctul ,, b”, care era următoarea precizare : ,, orice altă
procedură pe care o stabileşte Consiliul Judeţean”.
Domnul consilier judeţean Günthner Tiberiu
Eu cred, că noi funcţionăm foarte bine şi fără să adoptăm astăzi acest
proiect. Cred că, este în favoarea regulamentului şi al nostru ca acest proiect de
hotărâre să se amâne. Să poată toţi colegii aprofunda materialul, studia mai
bine, deci, nu există nici o urgenţă să fie aprobat astăzi acest material.
De aceea, propun amânarea acestui proiect.
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Éva
Şi noi am observat câteva neajunsuri, dar văd că deja noua formă este
corectată. De exemplu, Agenţia, nu avea denumirea integrală, dar această
greşeală a fost corectată în toate articolele.
Şi denumirea comisiei în art.25 – Comisia pentru învăţământ, activităţi
social-culturale, culte, sport şi tineret – Comisia nr.5. Dar, toate sunt corectate.
Eventual, vom mai aduce o propunere de modificare la articolul cu
privire la traducerea în altă limbă. Se referă, la limba maghiară şi noi am
propune că în altă limbă, dar atunci să se asigure traducător autorizat. Dar, vom
concepe modalitatea de modificare.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Să ştiţi că, şi eu propun amânarea. Dacă ţineţi minte, la ultima şedinţă, am
insistat să se vină cu propuneri de modificare. Doar domnul vicepreşedinte
Macec Valentin, a făcut propuneri pentru modificări. Sunt de părere că, mai
bine mai aşteptăm o şedinţă, numai să adoptăm forma cea mai corectă. Pentru
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şedinţa următoare să avem forma finală. Rog foarte mult să veniţi cu propuneri
de modificare până luni 21. 07.2008. Atât in ceea ce priveşte fondul, cât şi
forma. Să fie stabilit în principiu, până luni, să discutăm modificările.
Cine este pentru amânarea proiectului ? Se aprobă în unanimite amânarea
proiectului.
Următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi : ,, Proiect de hotărâre
privind numirea membrilor Comisiei de Concurs pentru ocuparea postului
vacant de consilier juridic din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al
Consiliului Judeţean Satu Mare.
Consiliul Judeţean Satu Mare, are două posturi în acest sens, care sunt în
sprijinul consilierilor judeţeni. Este un post vacant, şi propun scoaterea la
concurs al acestui post. Din comisia de concurs trebuie să facă parte doi
consilieri judeţeni. Aştept propuneri în acest sens.
Domnul consilier judeţean Govor Mircea
Grupul nostru propune pe domnul consilier judeţean Ardelean Ciprian
George.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin
Grupul nostru propune pe domnul consilier judeţean Pal Nicolae
Mircea.
Domnul consilier judeţean Günthner Tiberiu
Grupul nostru propune pe doamna consilier judeţean Mărginean Maria
Eva.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Alte propuneri ? Nu sunt.
O întreb pe doamna secretar al judeţului Bota Cornelia, dacă se poate
mări numărul de membri consilieri judeţeni în comisie ? Să fie patru consilieri
judeţeni, dacă se poate, să menţinem numărul impar şi pentru transparenţă să
desemneze şi grupul PDL un consilier judeţean reprezentant.
Doamna secretar al judeţului Bota Cornelia
Cadrul legal ne permite să mărim numărul de persoane care participă
la concursul acesta. Nu este nici un impediment.
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Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel
Grupul nostru propune pe domnul consilier judeţean Kira Beniamin.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Supun la vot majorarea cu două locuri în comisia de concurs.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
Rog, pregătiţi buletinele de vot.
Următorul proiect de hotărâre pe ordinea de zi: ,, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Satu
Mare”.
Este pentru prima dată când se aprobă un astfel de regulament. Până
acum am aprobat doar traseele şi orarul pentru aceste trasee. Trebuia să
aprobăm şi acest regulament.
Este regulament pentru curse regulate şi regulament pentru curse regulate
speciale. Cursele regulate privesc transportul public de călători între localităţile
judeţului Satu Mare, iar cursele regulate speciale se referă la faptul că, firme sau
diverse persoane contractează transportul, de exemplu, transportul salariaţilor .
Acele firme, în baza contractelor, trebuie să vină la consiliul judeţean pentru
eliberarea licenţelor.
Revin la proiectul pentru curse regulate. Acest regulament este pentru
prima dată elaborat. Dacă, consultaţi mapa găsiţi regulamentul modificat. La
comisia juridică şi comisia de drumuri au ajuns modificările. Aceste modificări
sunt ,, bolduite “.
Este o problemă urgentă, pentru că, în baza acestui regulament putem
trece şi la comunicarea către ARR a punctelor de plecare-sosire şi a staţiilor
intermediare în baza căror informaţii pot elibera licenţele de traseu.
Am solicitat fiecărui consiliu local să ne comunice spaţiile publice
disponibile cu această destinaţie, să putem comunica mai departe la ARR.
Problema cea mai mare nu aş spune cea mai gravă, este municipiul Satu
Mare, care în această lună adoptă prin hotărâre, pentru că trebuie foarte bine
fundamentată, nu este ca într-o comună, când se definesc trei puncte.
Pentru municipiul Satu Mare trebuie să analizeze şi Comisia de
Circulaţie, ce înseamnă diverse variante. Legislaţia prevede, cum este şi în
regulamentul trecut faptul că, în cazul în care există autogară, pornirile se fac
din autogară.
Ceea ce depăşeşte capacitatea, alte spaţii publice vin puse la dispoziţie de
către unităţile administrativ-teritoriale.
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La ora actuală, potrivit informaţiilor primite de la ARR două firme deţin
licenţă pe Autogară. Pentru că şi autogările sunt licenţiate.
Se pune problema că zilnic sunt peste 500 de curse care pleacă din
municipiul Satu Mare. Cei care merg înspre Odoreu, pornesc din faţa Lic.
Economic, ruta Carei porneşte de lângă Piaţa Mare, unele curse pornesc din faţa
firmei Unio, etc.
Sunt de părere că, şi această situaţie trebuie reglementată în sprijinul
locuitorilor. În acest sens, sunt două variante care doresc să le consultăm.
Până în momentul în care, municipiul Satu Mare stabileşte punctele cu
eventualele spaţii propuse pentru pornire, în afara autogării care este licenţiată,
sau emitem aceste licenţe, sau trimitem adresa către ARR, invocând doar
Autogara, sau amânăm comunicarea către ARR a acestor puncte de plecare în
ceea ce priveşte municipiul Satu Mare. A treia variantă, ar fi să indicăm doar
municipiul Satu Mare.
Rog, comisiile de specialitate, care au avizat, şi pentru că este o problemă
importantă să faceţi intervenţii.
Domnul consilier judeţean Draveczky Carol
Comisia a discutat această problemă, şi sunt de părere că ar trebui
aşteptată părerea municipiului privind punctele de plecare pentru aceste curse.
Oamenii sunt obişnuiţi cu punctul de plecare. De la autogară nu pot porni 500
de curse. S-ar crea haos, de aceea trebuie aşteptată părerea municipiului Satu
Mare şi după aceea, să stabilim punctele de plecare.
Ar fi necesar să edităm un mers al acestor curse regulate al judeţului Satu
Mare. Comisia de specialitate avizează favorabil acest proiect.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
În ceea ce priveşte acest mers al curselor regulate,doriţi, să elaborăm sub
forma unui caiet ?
Doriţi sub forma unui caiet, să punem la dispoziţia publicului, să
distribuim astfel de pliante ? La acest lucru vă referiţi ? Sau să facem public
prin mass-media toate aceste trasee ?
Domnul consilier judeţean Draveczky Carol
Se pot face public prin presă, televiziune sau site-ul consiliului judeţean.
Domnul consilier judeţean Govor Mircea
Am discutat în comisia de specialitate acest aspect. Se poate face ca un
mers al trenurilor. O broşură, care poate fi achiziţionată pe piaţa liberă de către
oameni. Ar fi benefic pentru populaţie.
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Domnul vicepreşedinte Macec Valentin
Aş avea o propunere care cade pe lege, care ar împăca pe toată lumea.
Noi, ca şi organism care am emis această hotărâre, să ne facem datoria de
comunicare faţă de public, şi tot ce înseamnă legal, Legea 544/2001.
Le comunicăm, urmând să avem o înţelegere cu operatorii care desfăşoară
aceste curse. Ei sunt toţi operatori privaţi, nu sunt în subordinea noastră. Să
editeze această broşură, să participe la cheltuiala acestei broşuri, dânşii să o
distribuie pe autobuz. Evident că, este interesul şi cheltuiala dânşilor. Noi nu
vom avea posibilitatea şi nici resursa să facem asemenea broşură la nivel de
probabil, zeci de mii de bucăţi, cât ar fi necesar.
Este o chestiune şi de cheltuieli, şi ce putem deduce şi ce nu. Noi să ne
facem datoria ca şi comunicare, iar partea cu această broşură , care este necesară
şi evident că trebuie să existe şi aşa ceva, să o facă operatorii pentru că în
primul rând este interesul dânşilor să colaboreze la editarea unei asemenea
broşuri, şi cred că, şi efortul financiar ar fi mult mai mic pentru dânşii.
Domnul consilier judeţean Govor Mircea
Domnule preşedinte noi trebuie să venim în sprijinul cetăţenilor.Noi
trebuie să facem această broşură pentru că nu poate să coste foarte mult. Facem
un anumit numar de exemplare şi cineva poate să preia ca şi afacere această
iniţiativă a noastră. Noi ca să venim în sprijinul cetăţenilor, pentru că
majoritatea circulă cu autobusele, trebuie să facem această brosură.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Ideal ar fi să scoatem la licitaţie dreptul de editare sub formă de caiet sau
a doua variantă : sunt firme care vor să facă publicitate prin aceste brosuri care
ajung la foarte mulţi locuitori şi poate o să găsim ceva. Vom dicuta în concret
despre aceste subiecte.
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva
Referitor la acest aspect eu consider că cine a câştigat licitaţia pentru
aceste trasee are şi obligaţia de a edita mersul curselor, autobuselor. Cu privire
la Regulamentul de funcţionare, Comisia juridică, din punct de vedere juridic a
avizat favorabil Proiectul de hotărâre cu propunerea de modificare ca în art.17
din Regulamentul pentru efectuarea transporturilor să se includă şi conţinutul
art.4 din Ordinul 353/2007 cu privire la atribuţiile consiliului judeţean, punctul
a), b) şi c).
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Domnul Şereş Ioan – director executiv, Direcţia Tehnică
Stabilirea punctelor de plecare şi a staţiilor intermediare revine consiliilor
locale pe a căror rază administrativ teritorială se găsesc aceste staţii. Consiliul
judeţean nu poate decide în numele consiliilor locale de unde să fie punctul de
plecare. Legea prevede că punctele de plecare se fac din autogări, iar în situaţia
în care capacitatea autogării nu satisface prestarea serviciului de transport
persoane, se pot stabili alte staţii, intermediare.
Referitor la editarea programului de transport persoane sunt solicitări
permanente şi primăriile vin cu solicitări de modificare a programului de
transport. Aceste intervale orare se pot modifica în funcţie de fluxul de cetăţeni,
care, la un moment dat, fac sau nu fac naveta dintr-o localitate în alta. E posibil
să edităm această broşură, ca după o jumătate de an să intervină modificări.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Potrivit Regulamentului am prevăzut modificarea acestor curse şi
trasee.Trimestrial le putem revizui. Nu înseamna şi dacă nu este nevoie să
facem aceste demersuri, în schimb ca şi posibilitate de a modifica, bineînţeles la
solicitarea consiliilor locale, să avem acest drept.
Încă o dată, îi rugăm pe domnii primari să comunice orice modificare şi
nu după 2 săptămâni după ce edităm aceste broşuri să vină cineva cu alte
modificări.
Pentru această situaţie care este la ora actuală, ce propuneri aveţi domnule
director sau domnul consilier juridic?
Domnul Şereş Ioan – director executiv, Direcţia Tehnică
Aceste programe de transport sunt afişate pe site-ul consiliului judeţean
de mai multă vreme. Acest program de transport este de 4 ani în funcţiune,
cetăţenii care fac naveta de mai mult timp cunosc deja punctele de plecare şi
orele de plecare, modificările intervenite în program într-adevăr sunt doar cazuri
izolate.
Până nu există o hotărâre a consiliului local sau o comunicare oficială din
partea primăriei să se meargă deocamdată din punctele de plecare care sunt
cunoscute în momentul de faţă.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
La acest punct vreau să discutăm, pentru că aceasta înseamnă să inserăm
un articol nou, şi dacă facem acest lucru până la momentul comunicării de către
municipiul Satu Mare, să inserăm acest articol, pentru că altfel trebuie să
emitem conform prevederilor legale, şi noi cu toţii să suportăm consecinţele în
sensul că poate va fi aglomeraţie. Eu nu vreau să fiu într-o astfel de situaţie
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pentru că avem o colaborare foarte bună cu municipiul Satu Mare, să perturbăm
şi activitatea în municipiul Satu Mare. În acest sens vreau şi punctul
dumneavoastră de vedere şi să vedem ce şi cum adoptăm.
Domnul consilier judeţean Günthner Tiberiu
Eu cred, că executivul nu aici trebuie să îşi formeze o părere. Trebuie ca
până la şedinţa următoare să vă formaţi o părere concretă şi după aceea să
avizăm acest material.
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva
Tocmai în aceată idee am propus completarea acestui articol, pentru că
aicea sunt atribuţiile consiliului judeţean printre care, punctul b) să stabilească
traseele principale şi secundare, precum şi autogările şi spaţiile publice aferente
acestora.Am propus completarea Regulamentului cu aceste prevederi.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Astăzi aprobăm Regulamentul cu modificarea propusă de comisia juridică
si până la şedinţa următoare vom adopta punctele de plecare, puncte care să fie
adoptate tot prin hotărâre de consiliu judeţean.Sunteţi de acord cu propunerea?
Dacă cineva nu participă la vot? Domnul Beniamin Kira.Să fie consemnat şi în
procesul verbal ca să nu existe după aceia probleme. Cine este pentru, cu
propunerea făcută la articolul 17 de Comisia juridică, şi astfel cum este
formulată de doamna Mărginean, împotrivă, abţineri nu sunt.
Următorul proiect de hotărâre pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public
judeţeande persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Satu Mare.”
Se referă la acelaşi subiect. Comisiile de specialitate, rog avizul.
Domnul consilier judeţean Draveczky Carol
Comisia de specialitate propune aprobarea acestui proiect de hotărâre.
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva
Şi comisia juridică avizează favorabil acest proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Dacă sunt discuţii, observaţii ? Nu sunt.
Supun aprobării acest proiect de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Proiectul de hotărâre este votat în unanimitate.
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Următorul proiect de hotărâre pe ordinea de zi: ,, Proiect de hotărâre
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare
nr.81/ 2008 privind aprobarea Programului de transport persoane prin servicii
regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011, cu modificările şi
completările ulterioare”.
Este vorba despre cei care am fost consilieri şi în mandatul precedent. La
un moment dat, la o şedinţă, intervenţia era ulterioară adoptării proiectului de
hotărâre, şi atunci, nu s-a mai putut relua hotărârea. Este vorba despre acele
modificări care trebuia să le votăm atunci. Am să-l rog pe domnul director
Şereş, să explice la ce trasee se referă.
Domnul Şereş Ioan – director executiv, Direcţia Tehnică
În raportul de specialitate la proiectul de hotărâre, sunt enumerate
omisiunile, erorile, care au fost stabilite în cadrul comisiei paritare, împreună cu
cei de la Autoritatea Rutieră Română, agenţia Satu Mare ARR.
Este vorba despre corectarea acestor erori.
Poate, la şedinţa următoare, vor veni solicitări. Deja, avem solicitări de la
mai multe primării, privind adaptarea programului de transport la cerinţele
cetăţenilor, de modificare a intervalelor orare, de suplimentare a curselor.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Am dorit ca aceste solicitări de modificare din partea persoanelor fizice
să fie înaintate consiliilor locale respective, şi noi, să avem propuneri de la
consiliile locale, să nu fie intervenţii strict individuale, care să afecteze interesul
comun.
Comisia de specialitate, rog avizul.
Domnul consilier judeţean Draveczky Carol
Comisia a fost de acord, aşa cum este în proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt. Proiectul de hotărâre este votat în unanimitate.
Următorul proiect pe ordinea de zi : ,, Proiect de hotărâre privind
aprobarea hotărârilor Comisiei paritare cu privire la atribuirea traseelor cuprinse
în Programul judeţean de transport prin curse regulate al judeţului Satu Mare”.
Comisia de specialitate ?
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Domnul consilier judeţean Draveczky Carol
Noi, suntem de acord, comisia juridică să spună din punct de vedere
juridic.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
De fapt, este o licitaţie asemănătoare licitaţiei electronice de pe SEAP, se
spune ASI, şi în baza acestei licitaţii, aceste firme au fost desemnate
căştigătoare, şi luăm act de această situaţie.
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva
Comisia juridică avizează favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt. Proiectul de hotărâre este votat în unanimitate.
Următorul proiect de hotărâre pe ordinea de zi : ,, Proiect de hotărâre
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare
nr.105/2006 pentru asigurarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Satu
Mare a proiectului ,, Reabilitarea căilor de acces rutier spre Punctul de Trecere
al Frontierei Româno-Ucrainiene Halmeu ”.
Dacă, nu mă înşel, este al şaselea proiect de hotărâre, prin care
modificăm acest proiect, la solicitarea Comisiei Agenţiei de la Suceava, care
spune că : cofinanţările noastre să nu fie în formă procentuală, ci să fie trecute
în sume concrete.
Trebuie să ştiţi că, la ora actuală, comisia de licitaţie lucrează la evaluarea
ofertelor chiar pentru acest proiect. Urmează să fie finalizată. Dacă sunt
întrebări ? Comisia de specialitate ?
Domnul consilier judeţean Günthner Tiberiu
Noi, am avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt. Proiectul de hotărâre este votat în unanimitate.
Următorul proiect de hotărâre pe ordinea de zi : ,, Proiect de hotărâre
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr.
32/2008 privind asigurarea cofinanţării pentru proiectul ,, Modernizarea

19

infrastructurii de acces către punctul de trecere al frontierei româno-ucrainiene
de la Tarna Mare ”. Comisia de specialitate ?
Domnul consilier judeţean Günthner Tiberiu
Avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Supun aprobării proiectul de hotărâre.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
Proiectul de hotărâre este votat în unanimitate.
Următorul proiect pe ordinea de zi : ,, Proiect de hotărâre pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr.
34/2008 privind asigurarea cofinanţării pentru proiectul ,, Promovarea
cooperării transfrontaliere româno-ucrainiene între autorităţile publice locale
din judeţul Satu Mare şi regiunea Transcarpatia ”.
Comisia de specialitate ?
Domnul consilier judeţean Günthner Tiberiu
Avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Supun aprobării proiectul de hotărâre.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
Proiectul de hotărâre este votat în unanimitate.
Am votat toate proiectele, urmează distribuirea buletinelor de vot, unde se
cere vot secret, fiind vorba de persoane. Există şi cabină de vot.
Persoane din comisia de validare care nu sunt în situaţie de
incompatibilitate, pentru că , poate sunt şi persoane din comisia care sunt
nominalizate în comisii.
Comisia de validare, vă rog, distribuirea buletinelor de vot.
Doamna secretar al judeţului Bota Cornelia
Domnul consilier Pinter Jozsef fiind absent, o rog pe doamna secretar al
acestei comisii , doamna consilier judeţean Mărginean Maria, să distribuie
împreună cu colegii mei, buletinele de vot. Domnii consilieri judeţeni Riedl
Rudolf, Ardelean Ciprian, Giurcă Octavian.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Înainte să fixăm procedura de vot, propun, pentru că a rămas în cursă din
comisia de validare doar domnul consilier judeţean Giurcă Octavian, toţi ceilalţi
colegi consilieri judeţeni fiind în incompatibilitate, adică într-o anumită postură
sunt nominalizaţi, propun, numirea unei comisii de numărare a voturilor, cu
menţiunea că, domnul consilier judeţean Giurcă Octavian este membru în
comisia de validare, să fie şi preşedintele acestei comisii şi potrivit aceluiaşi
algoritm, o persoană de la PSD, una de la PNL, şi două persoane de la UDMR.
PDL-ul, fiind reprezentat de domnul consilier judeţean Giurcă Octavian.
Dacă, sunteţi de acord cu numirea acestei comisii ? Cine este pentru ?
Aştept propuneri din partea fiecărui formaţiune politică.
Domnul consilier judeţean Ciocan Gheorghe
Domnul consilier judeţean Ciucoş Liviu din partea PSD.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin
Domnul consilier judeţean Ştef Adrian din partea PNL.
Domnul consilier judeţean Günthner Tiberiu
Domnii consilieri judeţeni Varna Levente şi Ştier Gabriel.
Domnul consilier judeţean Govor Mircea
Eu doresc să mă retrag, şi domnul consilier judeţean Paşca Vasile îşi anunţă
retragerea de la ATOP, din partea grupului nostru, deci, rămân numai şase.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
În ceea ce priveşte procedura de vot, pentru că sunt multe buletine de vot,
pentru că şi regulamentul permite şi altă modalitate, opţiunea care o dorim să o
încercuim, iar opţiunea care nu este dorită, să fie tăiată. Peste tot, unde există
,,da ”şi ,, nu”, trebuie să fie una dintre opţiuni încercuită, şi una tăiată. Cine este
de acord cu această procedură ?
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
Doamna secretar al judeţului Bota Cornelia
Numeşte consilierii judeţeni în ordine alfabetică, care se prezintă în
cabina de vot. După exercitarea votului secret, comisia de validare a voturilor se
retrage pentru numărarea lor.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Punctul ,,Diverse”, începe cu probleme organizatorice. Unii colegi,
foşti consilieri judeţeni, au solicitat să cumpere acele laptopuri de serviciu care
le-am avut. Potrivit prevederilor legale, nu se poate la această oră, ca urmare, iam rugat să le readucă. Deja, opt laptopuri sunt disponibile în magazie. Propun,
repartizarea pe formaţiuni politice a acestor laptopuri, care sunt disponibile, ca
astăzi, să puteţi semna procesele verbale de predare- primire.
Propun următoarea repartizare. Din 8- laptopuri, 4-la UDMR, 1-la
PNL, 1- la PSD şi 2- la PDL. Vă rog, să nominalizaţi persoanele, urmând ca,
săptămâna viitoare, când vom primi celelalte laptopuri, să le punem la dispoziţia
dumneavoastră, astfel încât, până la şedinţa următoare, toată lumea să le aibă în
folosinţă. Să nu mai risipim atâta hârtie care ne costă. Îl rog pe domnul director
Chiş, să pregătească actele.
În legătură cu Biblioteca Judeţeană, am formulat şi discutat cu domnul
primar al municipiului Satu Mare, prin care solicit propuneri de spaţii de
amplasament pentru realizarea unei biblioteci noi. Când primim în scris aceste
propuneri din partea Primăriei şi a Consiliului Local Satu Mare, vom discuta,
care ar fi acel amplasament, pe care să demarăm o documentaţie tehnică pentru
realizarea unei biblioteci noi, şi în paralel, am primit de la Federalcoop, o
propunere pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului existent.
O rog pe doamna secretar al judeţului, doamna Bota, să facă xerocopie
pentru toţi consilierii judeţeni, şi până la şedinţa următoare, să avem un punct de
vedere. În baza acestei propuneri, să intrăm în negocieri. Să desemnăm o
comisie de negociere sau, refuzăm această ofertă.
Mai doresc să vă informez, că joi, am primit Master-planul pentru
proiectul privind alimentarea cu apă, reabilitare şi reţele de canalizare. Sunt
două volume, circa 500-700 de pagini în limba engleză. Noi, consiliul judeţean,
urmează să aprobăm acest Master-plan. Acum se analizează posibilitatea, cum
să fie accesabil acest document pentru consilierii judeţeni, şi să vedem cum
facem şi un rezumat în baza acestui Master-plan.
Între timp, am făcut o schimbare, în ceea ce priveşte, am revocat
dispoziţia de numire ca director interimar a doamnei Bura Angela, şi am
desemnat, în această funcţie de director interimar, pe doamna Oana Pârcâlab. O
rog pe doamna director, să ne spună în câteva cuvinte despre acest Master-plan,
programul, proiectul în sine, la ce se referă.
Doamna director interimar Oana Pârcâlab- Direcţia dezvoltare regională
Aşa cum a precizat şi domnul preşedinte, săptămâna trecută , am primit
Master-planul, referitor la alimentarea cu apă şi reţele de canalizare apă uzată.
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Momentan, Master-planul, a fost predat doamnei şef-serviciu monitorizare,
respectiv, la serviciul de utilităţi, care în acest moment îl analizează, şi încearcă
să facă un mic rezumat asupra acestui document.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
O altă problemă ar fi, accesul autoturismelor pe platou. Am dat lista cu
numerele de înmatriculare al autovehicolelor, spre cunoaştere la poartă,
urmează să comandăm şi să avem şi acele telecomenzi pentru bariera de la
intrare.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin
Referitor la partea de comunicare, dorim să încercăm, ca în 4-5 luni, spre
sfârşitul anului ponderea comunicării să fie peste 60-70 % electronică. În acest
sens, şi propuneri de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean, a aparatului propriu, fac referire ca, dânşii să aibă toţi
mail-uri. Va fi trecut şi în fişa postului ca acest mod de comunicare să fie
obligatoriu. Am dori, să venim în sprijinul dumneavoastră, dacă aveţi probleme
legate de comunicare prin mail ?
Materialul electronic trimis de către colegii noştri, cei care se ocupă de
asta, dacă puteţi deschide, dacă nu se poate deschide, v-am ruga să ne
comunicaţi. În următoarele 2-3 luni să ştim, pentru ca în toamnă să putem lucra
electronic. Şi nouă ne este dificil să parcurgem un asemenea material.
O altă problemă, dacă este posibil, ar fi de mare ajutor, să se întrunească
comisiile spre analiză în primele două zile de la convocare. Dacă se poate, chiar
dacă este o zi de weekend, dacă aveţi timp şi disponibilitate, vă punem la
dispoziţie toate materialele, birouri, personal, să avem toate observaţiile şi
completările la materiale până la şedinţă, să putem să le adoptăm corespunzător,
nu este nici în interesul nostru, nici al dumneavoastră să le tot amânăm la
nesfârşit, din cauză că mai lipseşte ceva, sau nu sunt bine întocmite.
Responsabilitatea principală este a noastră, dacă nu sunt bine întocmite
materialele, eu îmi asum responsabilitatea, în acest sens. Doar cu ajutorul
dumneavoastră putem să vedem lucrurile, pentru că la asemenea materiale, 33 x
2 ochi, fac mult mai mult decât 3x 2 ochi. E necesar şi sprijinul dumneavoastră.
Domnul consilier judeţean Günthner Tiberiu
Şedinţele şi şedinţele de comisie, vor putea fi realizate electronic ?
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin
Este o propunere !
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
E bine că nu am aprobat azi Regulamentul, mai putem insera diverse
modificări.
Aţi primit un mail din partea Biroului resurse umane, salarizare. Am
cerut să aduceţi o poză tip buletin, pentru a înmâna legitimaţiile de consilieri
judeţeni, până la şedinţa următoare.
Vă propun să facem o şedinţă extraordinară în momentul în care primim
comunicarea din partea municipiului Satu Mare iar pe parcurs, poate mai apar şi
alte proiecte din categoria celor extraordinare.
Pentru că, urmează concediile, propun ca următoarea şedinţă ordinară a
lunii august, să fie în perioada 25-30 august, iar şedinţa extraordinară din luna
iulie, în perioada 28-31 iulie.
În şedinţa trecută, s-a ridicat problema alunecărilor de teren. S-a văzut
că, în bugetul rectificat, deja, s-a prevăzut studiul de fezabilitate, pentru a
remedia aceste situaţii foarte neplăcute.
În buget, s-a inserat şi o sumă pentru elaborarea unui site nou al
Consiliului Judeţean Satu Mare. Avem acest site, dar ar trebui reactualizat atât
din punct de vedere al designului, cât şi informaţional. Să avem o comunicare
mai eficientă din acest punct de vedere, cu cetăţenii.
Doamna consilier judeţean Rácz Éva Maria
Referitor, la planul de comunicare pe care l-a înaintat domnul
vicepreşedinte Macec Valentin.
Dacă, va trebui să comunicăm prin mail, putem să fim de acord că este
posibil, dar, nu ştim în ce măsură se poate asigura legătura de internet pentru
laptopurile de servici ?
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin
Se pot găsi mai multe variante. Se pot face propuneri. Se poate iniţia
proiect de hotărâre dacă, doriţi să vă asigurăm şi legătura mobilă. Problema cu
legătura mobilă, care eu am constatat-o şi am utilizat-o un an, bineînţeles, nu
din resursele Consiliului Judeţean, este că nu funcţionează corespunzător.
Prefer, să mă conectez prin RDS, alţi operatori, acasă sau din altă parte.
Telefonul mobil nu funcţionează corespunzător.
Materialele, aţi văzut că sunt destul de mari. Nu neapărat materialul
individual. O să dureze până se descarcă tot ce aveţi dumneavoastră. Ar fi bine,
să încercăm o variantă de conectare. Se pot face propuneri, să analizăm
împreună cu cei de la informatică, ce variantă de conectare mobilă se poate
avea. Se pot găsi şi soluţii cu carduri mobile, dar să vedem şi traficul, pentru că,
24

un trafic nesatisfăcător, ne încurcă, şi nu-l utilizăm. Eu unul, am testat şi
Vodafone şi Orange pe card mobil, şi credeţi-mă că nu este deloc mulţumitor.
Doamna consilier judeţean Rácz Éva Maria
Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, ideea ar fi fost că, până acum,
eu nu am laptop, dar am înţeles de la colegi, că nu există nici un fel de
conexiune pentru internet pe laptopurile de serviciu.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin
Este adevărat, dar oricum, acum, la ora actuală, se poate accesa şi conecta
de oriunde acest site. Acesta, este un mare avantaj. Nu contează dacă aveţi la
dispoziţie aparatul, conectarea se poate face de oriunde din altă parte. Vom găsi
o soluţie, să propuneţi şi dumneavoastră, să vedem ce variantă de conectare
avem.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
În limita resurselor bugetare. Am diminuat consistent, şi doamna
director economic poate confirma, la capitolul cheltuieli materiale, la solicitare
la capitolul salarii. Am început lucrări, pe care consider eu,şi văd că şi
dumneavoastră ca probleme de fond şi probleme foarte urgente de rezolvat.
Sperăm, domnul vicepreşedinte mâine, va fi la Bucureşti, pentru ca, la
rectificare să primim fonduri. Consiliul Judeţean, să poată aloca fonduri
consiliilor locale din raza judeţului, pentru a încheia în condiţii bune, acest
exerciţiu financiar.
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva
Am parcurs situaţia litigiilor consiliului judeţean. Nu neapărat în
legătură cu litigiile, eu consider că, ar trebui alocate sume considerabile pentru
rezolvarea situaţiei imobilelor consiliului judeţean, pentru că, de ani de zile,
acest lucru este lăsat de o parte şi consiliul judeţean pierde unul după altul
procesele, pentru că, în faţa justiţiei, nu poate să dovedească cu lista de
inventariere, că este pe lista consiliului judeţean. Aceasta nu este o dovadă a
dreptului de proprietate. Noi, vom face la Comisia juridică o retrospectivă,
împreună cu doamna secretar şi cu colegii de la juridic, să vedem, ce se poate
rezolva.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
În acest sens, colegii de la Direcţia Tehnică, vă pot spune , deja, se
demarează întăbularea documentaţiilor aferente.
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Domnul consilier judeţean Ciocan Gheorghe
Fiind, la diverse, aş dori să vă fac o propunere referitoare la drumul
judeţean care trece prin Păuleşti, cu ieşire spre Maramureş. Drumul arată foarte
prost, şi cred că noi, consiliul judeţean, nu vom avea niciodată sumele necesare,
ca să putem reabilita drumul Păuleşti-Borleşti.
Nu ar fi rău, să scoatem o hotărâre de consiliu judeţean, să predăm
drumurilor naţionale. Prin relaţiile şi cunoştinţele, care le aveţi la Ministerul
Transporturilor, nu ar fi rău să-l predăm, pentru că niciodată, consiliul judeţean,
nu va avea sume suficiente ca să reabiliteze acel drum.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin
Domnule consilier judeţean Ciocan Gheorghe, două observaţii aş
dori să fac. Cunoaşteţi procedura de declasificare, durează şi e mai complexă.
Noi, am pierdut anul trecut nişte bani, pentru că, nu ne-am mişcat suficient de
repede, şi a trebuit să-i dăm înapoi la guvern, lucru pe care îl simţim pe deplin
în acest an.
În al doilea rând, putem să facem acest lucru, şi să iniţiem nişte
discuţii, dacă, vom avea promisiunea fermă a celor de la minister, că ne pot
ajuta să reparăm acest drum. Pentru că, vedeţi, ce păţim cu drumul 19 ( DN
19A). Ne chinuim cu el de ani de zile, tot trebuia să înceapă, sunt tot felul de
blocaje peste tot. Îl dăm la Drumuri Naţionale, şi mai stăm 17-20 de ani cu el
nefăcut. Dacă, dânşii ne promit ferm că ne rezolvă această problemă, atunci,
facem demersuri.
Domnul consilier judeţean Ciocan Gheorghe
Domnule vicepreşedinte Macec Valentin, nu-mi place, revin, şi să
explic încă o dată colegilor, referitor la suma care s-a pierdut. S-au pierdut în jur
de 90 de miliarde. Pe lângă faptul că, banii nu au ajuns în august, începutul lui
septembrie, şi cu toţii am votat ca acele sume să fie introduse la marea asfaltare
a judeţului, şi era sfârşit de an, era luna decembrie, nu se putea cheltui suma
respectivă, şi eu nu aş crede că cineva cu intenţie a fost vinovat, sau a vrut să
întoarcă acele sume la Bucureşti.
S-ar putea, să se întâmple şi la sfârşitul anului pentru că, avem
probleme acum cu depozitul de gunoi, cu Luna Şes. Poate că,şi dumneavoastră
şi cei care pot să intervină pe lângă guvern, modalitatea aceasta de licitaţie să o
schimbe, ca să nu poată să ne ţină un agent economic care doreşte să blocheze
judeţul, ani de zile.
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Se blochează 2 ani de zile cu groapa de gunoi, vom fi blocaţi poate
mai mult timp, şi ar trebui adoptată o lege, potrivit căreia, cel ce participă la o
licitaţie, într-un fel sau altul, să nu poată face contestaţii sau să ne dea un
termen de 15-30 de zile maxim, pentru a face contestaţie.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin
O soluţie referitoare la comunicarea pe mail, ar fi renegocierea
contractelor operatorilor, care deţin antene pe această clădire. Să vedem ce
conţin contractele acelea, care este situaţia lor, şi pornind de la ideea
dumneavoastră să discutăm cu dânşii în ce măsură ne-ar putea asigura şi o
comunicare mobilă. Dacă nu sunt şi alte discuţii, aşteptăm rezultatul votului.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Înainte să dăm citire proceselor-verbale, rog Comisia de cultură.
Am discutat şi în şedinţă anterioară, vă rog, să luaţi legătura cu această comisie
din cadrul Consiliului Local Satu Mare, astfel încât până la sfârşitul acestei luni,
să aveţi o primă întălnire privind viitorul Teatrului de Nord.
Îl rog pe preşedintele Comisiei de cultură, să discutaţi cu colegul
dumneavoastă, să aveţi o şedinţă comună pe această temă, în ceea ce priveşte
transferul, sau nu, a instituţiei Teatrului de Nord, pentru că, numai pentru acest
trimestru avem finanţarea asigurată.
Domnul consilier judeţean Giurcă Radu, preşedintele Comisiei de
numărare a voturilor:
În urma votului exprimat, am să citesc pe rând procesele verbale.
Proces-verbal privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean, ca
membrii în Comisia de concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier
juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al Consiliului Judeţean Satu
Mare. Voturi exprimate-30, valabile –29, 1- vot nul. Ardelean Ciprian - 24
voturi- DA 5 voturi- NU. Mărginean Eva - 28 voturi- DA 1
vot- NU.
Kira Beniamin - 24 voturi -DA 5 voturi-NU. Pal Mircea
- 27 voturiDA 2 voturi-NU.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Supun, spre aprobare
rezultatul votului. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri ? Nu sunt.
Supun spre aprobare ,, Proiect de hotărâre privind numirea membrilor
Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic din
cadrul Aparatului Permanent de lucru al Consiliului Judeţean Satu Mare”. În
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următoarea componenţă, cum am stabilit, conform procesului-verbal : Ardelean
Ciprian, Mărginean Eva, Kira Beniamin, Pal Mircea.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
Domnul consilier judeţean Giurcă Radu, preşedintele Comisiei de
numărare a voturilor:
Proces-verbal privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome
Aeroportul Satu Mare.
Din cele 30 de voturi exprimate, 29- voturi sunt valabile, 1- vot nul.
Pentru domnul Merce Cornel – 27 voturi ,, pentru ”
2 voturi ,, împotrivă ”
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Supun spre aprobare procesul-verbal. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt.
Supun spre aprobare ,, Proiect de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al
Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare”, în persoana domnului Merce Cornel.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
Domnul consilier judeţean Giurcă Radu, preşedintele Comisiei de
numărare a voturilor:
Proces-verbal privind desemnarea unui delegat din partea Consiliului
Judeţean Satu Mare în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate.
Din cele 30 de voturi exprimate, 29-voturi sunt valabile, 1- vot nul.
Pentru doamna Vulciu Aurelia – 27 voturi ,, pentru ”
2 voturi ,, împotrivă ”
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
Domnul consilier judeţean Giurcă Radu, preşedintele Comisiei de
numărare a voturilor:
Proces-verbal privind desemnarea unui membru în Consiliul de
Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Satu Mare.
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Din cele 30 de voturi exprimate, 22-voturi sunt valabile, 8- voturi nule.
Pentru domnul Visnyai Csaba- 21 voturi ,, pentru”
Pentru domnul Govor Mircea - 1 vot ,, pentru”.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
Supun spre aprobare ,, Proiect de hotărâre privind desemnarea unui
membru în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de
Sănătate Satu Mare, revocarea delegatului în Adunarea reprezentanţilor a Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi desemnarea unui nou delegat.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
Domnul consilier judeţean Giurcă Radu, preşedintele Comisiei de
numărare a voturilor:
Proces-verbal privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membrii
în cadrul ATOP a judeşului Satu Mare.
Din cele 30 de voturi exprimate, 27- voturi sunt valabile, – 3 voturi nule.
Voturile sunt astfel :
- Draveczky Carol
25 voturi DA
2 voturi NU
- Kovacs Mate
25 voturi DA
2 voturi NU
- Riedl Rudolf
25 voturi DA
2 voturi NU
- Rus Ioan
26 voturi DA
1 vot NU
- Buda Viorel
25 voturi DA
2 voturi NU
- Ciocan Gheorghe
19 voturi DA
8 voturi NU
- Paşca Vasile
7 voturi DA
20 voturi NU
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Supun spre aprobare procesul-verbal. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt.
Supun spre aprobare ,, Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor
ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Satu Mare”, fiind
nominalizate următoarele persoane : Draveczky Carol, Kovacs Mate, Riedl
Rudolf, Rus Ioan, Buda Viorel şi Ciocan Gheorghe.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
Domnul consilier judeţean Giurcă Radu, preşedintele Comisiei de
numărare a voturilor:
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Proces-verbal privind desemnarea consilierilor judeţeni ca membrii în
Comitetul de analiză a problemelor cu handicap. Aici, cred că nu s-a înţeles
prea bine despre ce este vorba.
Din cele 30 de voturi exprimate, 13- voturi sunt valabile, 17- voturi sunt nule.
Pentru funcţia de preşedinte domnul Kira Beniamin 5 voturi- DA
8 voturi-NU.
Pentru funcţia de membru, domnul Buda Viorel 12 voturi- DA, 1 vot NU.
Pentru funcţia de membru, domnul Buzgău Oliviu 1 vot- DA, 12 voturi NU.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs
Propun amânarea proiectului de hotărâre, şi pe data viitoare, numărul nu
este limitativ. Să facă parte, persoane, din fiecare formaţiune. Vom separa
funcţiile pe următorul buletin de vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Nu sunt.
Mulţumesc pentru prezenţă.
PREŞEDINTE,
Csehi Árpád Szabolcs

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Bota Cornelia

Red./tehn.C.S.
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