ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES-VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Satu Mare
din 29 august 2008
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.228 din 28.08.2008 a
preşedintelui consiliului judeţean, prin intermediul secretarului judeţului.
Convocarea s-a făcut în scris, prin invitarea consilierilor, publicarea pe siteul consiliului judeţean şi afişarea la sediul instituţiei, conform prevederilor
legale.
Sunt prezenţi domnul Csehi Árpád Szabolcs, preşedintele consiliului
judeţean, domnul Ştef Adrian Mihai, vicepreşedinte al consiliului judeţean,
domnii consilieri judeţeni: Ardelean Ciprian George, Ardelean Ioan Mircea,
Buda Viorel Vasile, Ciocan Gheorghe, Ciucoş Liviu, Draveczky Carol Iosif,
Giurcă Radu Octavian, Günthner Tiberiu, Holdiş Ioan, Kaiser Ştefan, Kira
Beniamin, Konya Ladislau Ştefan, Kovács Máté, Mărginean Maria Eva,
Muzsnay Árpád, Nagy Alexandru, Nagy Maria, Pal Nicolae Mircea, Paşca
Vasile, Petric Octavian, Pinter Jozsef, Rácz Éva Maria, Riedl Rudolf,
Sălăgean Ioan Gheorghe, Ştier Péter, Várna Levente.
Lipseşte domnul vicepreşedinte Macec Valentin, domnii consilieri
Buzgău Oliviu, Govor Mircea, Puie Dorin Ionel şi Rus Ioan.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc pentru faptul că, deşi e vineri după masă avem o prezenţă
aşa de bună, şedinţa a fost convocată ca urmarea faptului că a apărut un act
normativ, un ordin al ministrului internelor şi reformei administrative
conform căruia noi, consiliul judeţean trebuie să aprobăm o listă prioritară
pentru investiţii privind extinderile reţelelor de electrificare în judeţul Satu
Mare. Cum am menţionat şi luni în acest proiect-program naţional putem
include electrificarea zonei „Luna Şes” etapa a doua pentru care oraşul
Negreşti-Oaş a primit documentaţia Studiu de fezabilitate de la Electrica.
Mulţumim societăţii Electrica care a furnizat astfel de documente, ca urmare
putem începe şedinţa ? Doamna secretar vă rog să-mi confirmaţi prezenţa.
Sunt prezenţi 28 consilieri, deci majoritatea consilierilor în funcţie
fiind prezenţi, şedinţa este legal constituită.
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La ordinea de zi, fiind o şedinţă extraordinară, propun un singur punct,
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor
prioritare propuse pentru acordarea de fonduri prin programul
„ELECTRIFICARE 2007-2009”.
Cine este de acord cu această ordine de zi ? Se aprobă în unanimitate.
Mulţumesc, împotrivă ? abţineri ? Nu sunt.
Dau cuvântul domnului director al Direcţiei dezvoltare regională
Pataki Csaba să prezinte pe scurt acest proiect în ce constă, acest program
elaborat de M.I.R.A., cum s-a făcut, inclusiv ierarhizarea.
Domnul director Pataki Csaba:
În Monitorul Oficial al României a apărut în data de 13 august
normele de implementare a acestei finanţări numită Electrificare 2007-2009.
Noi, în secunda în care am primit oficial această posibilitate de finanţare am
contactat fiecare entitate administrativă de pe raza judeţului Satu Mare,
respectiv am luat legătuta cu Electrica S.A., ştiind că ei au o documentaţie cu
“Luna Şes”, respectiv s-a format o comisie conform H.G.28/2007, pentru
evaluarea tehnică a propunerilor de finanţare venite din partea primăriilor.
Până în data de ieri conform Ordinului 563 termenul de depunere era
15 august dar rămânea la latitudinea consiliului judeţean până la ce dată preia
aceste documente. Noi am preluat documente de la primari până în data de
28 august, adică data de ieri. Cine a adus o documentaţie sub orice formă
incipientă a fost luată în considerare şi s-a punctat. Punctajul s-a modificat în
funcţie de care primar câtă abilitate a avut şi cum a adus documentele.
Cei de la Electrica ne-au pus la dispoziţie să utilizăm pentru acest
proiect Studiul de fezabilitate, respectiv toate avizele obţinute de dânşii
pentru etapa a doua de la Luna-Şes care a fost aprobat prin hotărâre de
consiliu local la Negreşti, adică simultan se aprobă investiţia şi la Negreşti ca
să fim şi cu actele administrative în regulă.
În total au fost înaintate 11 cereri de la opt entităţi administrative, două
cereri, aşa cum reiese din procesele-verbale 10384 şi 10316 pe care le aveţi,
au fost refuzate. Una nu era încadrabilă, nu era vorba de extindere şi ce
modernizarea reţelei, e vorba de oraşul Negreşti-Oaş, repectiv a doua venită
din partea comunei Culciu, extindere în localitatea Apateu, documentaţia
depusă avea foarte multe lipsuri. Adresa înaintată a sosit acum o oră şi este în
faţa domnului preşedinte prin care domnul primar confirmă că renunţă la
acest proiect.
Vă propunem spre aprobare nouă poziţii, în varianta pe care aţi primito ieri după masă încă nu apare Turulung şi Târşolţ, doarece domnul primar
de la Târşolţ acum 20 de minute a părăsit clădirea şi se redactează forma
finală a tabelului. Deci în plus faţă de ce este pe listă mai apare Turulung şi
Târşolţul.
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În ce priveşte fişele de evaluare individuală a fiecărui proiect, ordinea,
este dată de punctajul obţinut de fiecare proiect.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Permite-ţi, vă rog, să prezint ordinea prioritară conform punctajului
rezultat,
1.
Electrificare zona Luna Şes, localitate Negreşti Oaş, jud.Satu
Mare Etapa 2, valoarea invesetiţiei în lei este 3.064.814 lei.
2.
Extindere LEA 0,4 KV în localitatea Tarna Mare, valoarea
98.538.
3.
Extindere LEA 0,4 KV în municipiul Carei, str.Tireamului, este
vorba de 48 locuitori plus Campusul Şcolar Agricol, 207.582 lei.
4.
Extindere reţele electrice în comuna Târşolţ, sat Târşolţ,
respectiv sat Aliceni, valoara 81.385 lei.
5.
Extindere reţele electrice în oraşul Negreşti Oaş, suma de
1.259.670 lei.
6.
Extindere LEA 0,4 KV în localitatea Viile Satu Mare
str.Cireşilor, Primăverii, Muzicanţilor, suma de 59.990 lei.
7.
Extindere în localitatea Turulung Vii, 1.216.473 lei.
8.
Extindere în localitatea Viile Satu Mare str.Rozsa, 19.928 lei.
9.
Extindere în localitatea Corod, comuna Culciu, 102.340 lei.
Aceasta este ordinea stabilită de către comisia special constituită prin
Dispoziţia nr.219/2008. Sincer, eu am discutat deja la nivelul Guvernului, un
termen de două săptămâni a fost total insuficient pentru a întocmi
documentaţii de către autorităţile locale. Cei care au fost într-o fază mai
avansată cu documentaţia au putut întocmi cererea de finanţare astfel încât să
putem trimite această listă prioritară. Dacă aveţi întrebări privind acest
punct?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
La Carei contribuţii de la bugetul local este cea mai mare pentru
Carei, 20 la sută.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Târşolţul este cu 33 la sută. Fiecare consiliu local poate hotărâ cât
contribuie la realizarea acestei investiţii, şi automat, dacă nu mă înşel domn
director, sunt puncte suplimentare în cazul în care există şi contribuţie
proprie din partea beneficiarului, a consiliului local.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Totuşi Luna Şes este pe primul loc fără nici o contribuţie.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul Pataki, vă rog să prezentaţi modul de punctare din
partea comisiei.
Domnul director Pataki Csaba:
Conform Ordinului ministrului de interne şi reformei
administrative s-a punctat următoarele criterii: creşterea calităţii vieţii,
eliminarea decalajelor majore de dezvoltare la nivelul judeţului, crearea
potenţialului de dezvoltare prin atragerea de investiţii, respectiv protecţia
mediului prin utilizarea de resurse regenerabile. Comisia tehnică nu a avut
treabă nici cu valoarea finanţării, nici cu partea de cofinanţare. Aşa cum a
spus domnul preşedinte, nu cunoaştem regulamentul de punctaj al comisiei
interministeriale care probabil va fi altul şi unele dintre autorităţile locale au
considerat că întăresc cererea lor dacă pun şi partea de cofinanţare.
Domnul consilier Günthner Tiberiu:
Nu cumva să creadă cineva că Luna Şes se promovează pentru pârtia
de schi, este vorba de gospodăriile care există în zonă şi practic cu ocazia
aceasta să profităm şi am împărţit şi pârtia de schi dar de fapt se face pentru
gospodăriile existente în zonă, 50 şi ceva de gospodării.
Domnul consilier Buda Viorel:
Mă raliez la ce s-a spus că două săptămâni era foarte puţin,
întâmplarea face că am fost la Pomi împreună şi m-am oprit la Valea Vinului
fiindcă acolo avem o şcoală nou construită de la pământ, nou-nouţă,
impecabilă, ne-am gândit că poate putem să tăiem panglica la 15 septembrie
şi vreau să spun că nu are curent. Nu ştiu, primarul ce a făcut că nu am
apucat să-l întreb.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Această lucrare intră în categoria de extindere. Am discutat şi cu
domnul primar alaltăieri care a fost la mine să discutăm subiectul. Lucrarea
costă în jur de până la 10.000 de euro, racordarea şcolii la reţeaua de energie
electrică, a lansat o comandă către un executant agreat de către Electrica. A
venit cu ideea şi a depus şi o cerere să aducem sume defalcate din trim.IV în
trim.III dacă contribuţia va fi scadentă până la 30 septembrie. Cum v-am
spus, valoarea lucrării este până la 30.000 lei, deci sub 10.000 de euro.
Domnul consilier Buda Viorel:
Îmi cer scuze, ce înseamnă scadentă până la 30 septembrie, şcoala ştim
cu toţii că începe la 15 septembrie.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Una este execuţia lucrării care va fi până în 15 şi alta este scadenţa
facturii emise în baza lucrării recepţionate. Deci eu m-am referit la plată, ca
să nu aibă primarul probleme cu achitarea lucrărilor executate.
Domnul consilier Buda Viorel:
În mod excepţional pun întrebarea, deci va fi curent sau nu în 15
septembrie ?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul consilier judeţean Buda Viorel, potrivit discuţiilor purtate
alaltăieri cu domnul primar la mine în birou, pentru că am găsit o modalitate
financiar-tehnică cum să rezolvăm această problemă, eu cred că va fi şi sper
să mergem să tăiem panglica. Depinde de semnarea contractului. Fizic şi
tehnic se poate lucrarea realiza, iar din punct de vedere financiar, soluţia dacă
trebuie factura până în 30 septembrie este să aducem cele 30.000 de lei din
trim.IV în trim.III astfel încât să nu rămână nici cu datorii domnul primar.
Domnul consilier Ciocan Gheorghe:
Vreau să felicit şi eu pe cei de la Electrica pentru că era atât de
neceseră acea reţea, de a extinde de fapt reţeaua. În zona Luna Şes sunt peste
56 de locuinţe de zeci de ani de zile care trăiesc fără curent electric. Sunt în
construcţie peste 200 de locuinţe acolo şi ar fi bine ca şi dumneavoastră să
interveniţi pe lângă minister ca acest proiect să fie cu prioritate rezolvat
pentru Luna Şes.
Mai e o problemă pe teritoriul comunei Certeze, sunt 9 km stradal, mai
mult de 300 familii fără curent electric. Dacă s-a primit o cerere din partea
Primăriei Certeze, domnul primar mi-a spus la telefon că a trimis acea cerere,
domnul director spune că nu s-a primit, dar ar fi bine să ţinem cont pe viitor
şi sigur n-ar fi rău să stăm de vorbă cu primarii la o întâlnire cu
dumneavoastră şi cu domnul director Pataki acolo unde sunt cazuri speciale
cum este şi la şcoala unde spune domnul Inspector general şcolar, să găsim o
sursă de finanţare sau să găsim o soluţie pentru ca, cu prioritate să le
asigurăm. Sunt copiii care merg la Şcoala din Huta Certeze şi încă n-au
televizor şi nu au curent electric, ori eu zic că, curentul şi apa sunt cele mai
necesare pentru fiecare familie.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc şi eu, domnul director Pataki, dacă doriţi. Am discutat
personal cu domnul primar de la Certeze cum o lună, când eu încă am avut
altă calitate şi am recomandat să meargă, să-şi actualizeze studiile şi la prima
oportunitate de finanţare să vină cu documentaţia. La momentul în care a
venit acest ordin a fost şi el informat ca şi ceilalţi primari, în scris. Trebuia să
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vină cu documentaţia, dacă era depusă, era probabil pe listă. Am discutat cu
cei de la Electrica, când a apărut acest ordin trei proiecte erau vizate de către
Electrica. La ora actuală am ajuns la nouă, mai mult uman nu s-a putut.
Domnul director Pataki Csaba:
Acest program nu se încheie acuma, următorul termen este iunie 2009,
comisia rămâne valabilă va lucra până în iunie şi sper ca până atunci să avem
50-60 de proiecte pregătite din timp şi lansate.
Domnul consilier Muzsnay:
Domnule preşedinte pentru mine priorităţile nu sunt, ca să zic aşa,
liniştitoare, eu de exemplu Campusul şcolar aş fi pus pe primul loc dacă mă
gândesc că o singură gospodărie din Corod foloseşte jumătate din aceiaşi
investiţie care trebuie pentru campus şi locuitori.
În ce priveşte prioritatea să avem grijă de Viile Satu Mare. Străzile
acelea sunt locuite de romi şi ar trebui să-i sprijinim nu să-i lăsăm pe
penultimul loc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul Muzsnay, să înţeleg că este o propunere concretă de
modificare sau sub formă de observaţie ?
Domnul consilier Muzsnay Árpád:
În ceea ce priveşte campusul şcolar, este o propunere pentru că eu
consider că find 24 de clase trebuie rezolvată cât mai repede problema
electrificării.
Domnul consilier Buda Viorel:
Fiţi liniştit că până se termină campusul ajunge lista pentru că
prioritatea la asta se referă, exact ca la Luna Şes nici campusul nu există,
exact ca la pârtia de schi.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Ca urmare doriţi ca să fie supus separat la vot ?
Domnul consilier Muzsnay Árpád:
Dacă se poate ca Viile Satu Mare să ajungă la un loc mai rezonabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Sincer eu m-aş bucura ca din această listă toate obiectivele să fie cât de
repede finanţate şi să mai avem o listă de două pagini, ca urmare fiecare
formaţiune politică trebuie să convingă primarii să elaboreze studii de
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fezabilitate în acest sector, astfel încât în momentul în care apare solicitarea
de depunere a documentaţiei să putem acţiona.
Eu vă propun proiectul de hotărâre în forma în care am dat citire, cu
cele nouă obiective în ordinea în care am prezentat iniţial. Cine este
pentru?(Toţi consilierii votează). Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă
mulţumesc. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.
Domnul consilier Günthner Tiberiu:
Cred că este o greşeală, la Tarna Mare, câţi stau într-o gospodărie ? în
22 de gospodării, 500 de persoane ?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Acele documentaţii sunt elaborate astfel încât în unele locaţii se ia în
considerare populaţia existentă, în altele populaţia care se va muta. Am cerut
şi eu expres verificarea documentaţiilor domnului director Pataki şi s-a
confirmat acest lucru.
Domnul consilier Günthner Tiberiu:
Probabil s-a luat în considerare condiţiile existente iar ca şi populaţie
s-a luat în considerare ca şi extindere, dar nu e corect.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte probleme dacă nu sunt, vă mulţumesc pentru prezenţă şi vă
doresc weekend plăcut.
PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Csehi Árpád Szabolcs
Cornelia Bota
Red.Sz.E.
Tehn.Sz.E.
2 ex.
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