ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Satu Mare
din 16 septembrie 2008
Sunt prezenţi: domnul Csehi Árpád Szabolcs, preşedintele consiliului
judeţean, domnul Ştef Adrian Mihai, vicepreşedinte al consiliului judeţean,
domnul Macec Valentin, vicepreşedinte al consiliului judeţean, domnii
consilieri judeţeni: Ardelean Ciprian George, Ardelean Ioan Mircea, 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, Kira Beniamin, Konya
Ladislau Ştefan, Mărginean Maria Eva, Muzsnay Árpád, Nagy Alexandru,
Nagy Maria, Pal Nicolae Mircea, Paşca Vasile, Petric Octavian, Pinter
Jozsef, Puie Dorin Ionel, Riedl Rudolf, Rus Ioan, Sălăgean Ioan Gheorghe,
Ştier Péter, Várna Levente.
Lipsesc motivat domnii consilieri Kovács Máté şi Rácz Éva Maria.
Domnul preşedinte Csehi Àrpad Szabolcs:
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.251 din 10.09.2008 a
preşedintelui consiliului judeţean, prin intermediul secretarului judeţului.
Convocarea s-a făcut în scris, prin invitarea consilierilor, publicarea
comunicatului pe site-ul consiliului judeţean şi afişarea la sediul instituţiei,
cu precizarea datei, orei, locului desfăşurării şedinţei şi proiectului ordinii de
zi, conform prevederilor legale.
Sunt prezenţi 31de consilieri, 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 25 august,
precum şi cel al şedinţei extraordinare din 29 august 2008.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Procesele-verbale au fost date publicităţii pe site-ul instituţiei. Dacă
doreşte cineva dintre dumneavoastră să conteste conţinutul proceselorverbale sau să ceară modificarea în ce priveşte consemnarea opiniilor
exprimate sau dacă se doreşte să se citească anumite pasaje ? Dacă nu, supun
aprobării. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Procesul-verbal, al
şedinţei ordinare din data de 25 august, precum şi cel al şedinţei
extraordinare din data de 29 august au fost aprobate.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
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 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate lua parte la
deliberarea şi adoptarea hotărârilor, consilierul care fie personal, fie prin soţ,
soţie, afin sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes
patrimonial, respectiv are un interes personal în problema supusă dezbaterii.
Hotărârile adoptate cu încălcarea acestor prevederi sunt nule de drept.
Conform prevederilor legale, anunţarea interesului personal şi abţinerea de la
vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
Proiectul ordinii de zi este format din 18 puncte, 17 proiecte de
hotărâri şi punctul “Diverse” conform anunţului publicat. Dacă doriţi să dau
citire întregului proiect ? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul ordinii de
zi, aşa cum s-a publicat. Domnul consilier Kira Beniamin doreşte să spună
ceva, poftiţi.
Domnul consilier Kira Beniamin:
La proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi la punctul 14 privind
stabilirea punctelor de plecare-sosire a traseelor judeţene sunt direct interesat
deţinând o licenţă de autogară la firma “Orizont”, astfel nu voi vota la acest
proiect.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, dacă doriţi să dau citire proiectului ordinii de zi, dacă
nu, supun spre aprobare în forma în care s-a publicat. Cine este pentru ?
Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumesc, a fost aprobat în unanimitate.
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 2008.
Comisia pentru activităţi economico-financiare dacă doreşte să prezinte
punctul de vedere al comisiei ?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă sunt şi alte comentarii ? Sper ca mâine să avem şi rectificarea. Dacă
nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt, hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
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2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.125/2007 a
Consiliului Judeţean Satu Mare privind asigurarea confinanţării
pentru proiectul „Modernizarea drum de ocolire în zona de Sud,
Satu Mare (DJ 194).”
Comisia de dezvoltare regională ?
Domnul consilier Günthner Tiberiu:
Comisia a avizat faborabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Comentarii dacă sunt ? Dacă nu, supun aprobării. Cine este pentru ?
(Consilierii votează). Mulţumesc. Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, hotărârea a
fost adoptată în unanimitate.
Domnul consilier Govor:
Aş dori să spun, ca să cunoască totuşi lumea, este un drum ocolitor
care duce la viitoarea groapă de gunoi. Nu este un drum de ocolire, este un
drum care s-a făcut expres ca să se ajungă la groapa de gunoi dar aceasta încă
nu există şi probabil nici nu va exista. Să se ştie despre ce este vorba, lumea
crede că este un drum de ocolire în zona de sud a municipiului Satu Mare,
dar nu, titulatura asta este, e drumul care duce la groapa de gunoi.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Se modifică de fapt o hotărâre mai veche a consiliului judeţean şi
acolo s-au făcut aceste precizări, dar repetăm, este vorba de un drum prin
care se ajunge la viitoarea groapă ecologică pe care trebuie s-o realizăm
pentru că, potrivit comunicatului şi informaţiilor obţinute de la Garda de
mediu gropile de gunoi de la Carei şi Tăşnad au licenţă până în 2009 iar
gropile din Satu Mare şi Negreşti până în 2010.Trebuie să ne mişcăm în acest
sens, licitaţia anulată este contestată, sunt probleme. Îl rog pe domnul
vicepreşedinte Macec ca în acest sens să propună pentru următoarea şedinţă
soluţii de ieşire din impact, alternative, şi noi, consiliul judeţean să
analizăm şi să luăm decizia.
Dorim să obţinem finanţare pe P.O.R., data trecută am aprobat sume
pentru elaborarea Studiului de fezabilitate care priveşte acest drum, studiu pe
care trebuie să-l primim această săptămână, până vineri. Cererea de finanţare
pentru a depune la A.D.R.Cluj este elaborată de direcţia de specialitate. Sper
să nu fie problema unor exproprieri, am solicitat să fie proiectat astfel, încât
tot drumul să treacă doar pe domeniul public ori al judeţului, ori al
localităţilor afectate, deci să nu avem de-a face cu nici un fel de expropriere
care ne îngreunează, pierdem timp ş.a.m.d. Repet, până la sfârşitul acestei
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săptămâni, de la firma de proiectare să obţinem documentaţia şi în două zile
să se definitiveze şi să trimitem la A.D.R.Cluj.
3. Proiect de hotărâre privind eliberarea Certificatului de atestare a
dreptului de proprietate asupra unui teren aflat în patrimoniul
S.C.CONSTRUCŢII MONTAJ S.A. Satu Mare.
Poftiţi, comisia de specialitate, comisia juridică.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Am parcurs acest proiect de hotărâre care este de fapt o problemă mai
veche cu care ne-am confruntat şi în mandatul trecut, actele sunt în regulă şi
poate fi votat ca fiind favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, alte probleme dacă sunt ? Dacă nu sunt, supun aprobării.
Cine este pentru ?(Consilierii votează). Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt,
mulţumesc. Hotărârea a fost aprobată în unanimitate.
4. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui Consiliului
Judeţean Satu Mare pentru îndeplinirea formalităţilor necesare în
vederea înscrierii la Cartea Funciară a unor imobile aflate în
proprietatea publică şi proprietatea privată a judeţului Satu
Mare.
În acest sens colegii de la Direcţia Tehnică au pregătit o informare cu
nr.1321 din 15.09.2008 privind situaţia tuturor imobilelor aflate în
proprietatea judeţului Satu Mare. Imobile întabulate sunt opt la număr şi
neîntabulate toate celelalte. La imobile neîntabulate sunt două categorii,
B.1.Imobile neîntabulate pentru care s-au încheiat contracte topografice, din
care avem următoarele categorii, B.1.1. Imobile care se încadrează în
toleranţa admisibilă de 2 % pentru a se întabula, B.1.2.Imobile care nu se
încadrează în toleranţa admisibilă de 2 % pentru a se întabula, aici sunt
probleme pentru care în fiecare caz în parte va trebui să facem cercetări
aferente, B.2.Imobile neîntabulate pentru care nu s-au încheiat contracte, sunt
67 la număr, prin rectificarea bugetară vom da sume şi pentru aceste imobile,
nu putem lăsa judeţul Satu Mare fără imobilele întabulate.
Acestea le conţine această informare şi repet, proiectul de hotărâre se
referă expres la acele imobile măsurate topografic care se încadrează în
limitele legale pentru a fi întabulate. În această situaţie sunt mai multe
imobile, de exemplu a bunurilor aparţinând S.C.Drumuri Judeţene S.A.Satu
Mare. Tot în această situaţie este şi Dispensarul de pe Ialomiţei nr.1 şi
putem continua lista, potrivit proiectului de hotărâre. La acest subiect, rog
comisia de specialitate, comisia juridică să-şi prezinte punctul de vedere.
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Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Au fost mai multe discuţii, pentru că în baza Legii nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, preşedintele consiliului judeţean are
prerogative destul de largi dar, având în vedere importanţa şi prevederile
legale cu privire la noţiunile de minim şi maxim, eu consider că este un
proiect care trebuie să treacă prin votul consilierilor.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, alte observaţii, propuneri ? Dacă nu sunt, supun spre
aprobare. Cine este pentru ? (Consilierii votează). Mulţumesc, împotrivă ?
Abţineri? Nu sunt. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici privind proiectul Cristiana-Centrul de reabilitare şi
recuperare neuropsihică şi locuinţe protejate Carei, implementat
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a
judeţului Satu Mare.
Vă cer scuze pentru întârzierea anexei privind documentaţia
tehnicoeconomică. Am considerat importanţa acestui proiect şi permiteţi-mi să
felicit Direcţia de Protecţia Copilului că, iată, reuşeşte să atragă sume în
judeţul Satu Mare şi prin această măsură dorim să rezolvăm o problemă
acută la nivelul judeţului Satu Mare, având în vedere numărul mare de cereri
şi faptul că peste 60 de noi locuri se creează în acest centru ce se va realiza în
municipiul Carei.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Pinter Jozsef:
Comisia de specialtiate a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, alte observaţii dacă sunt ? Dacă nu, supun spre
aprobare. Cine este pentru ? (Consilierii votează). Mulţumesc, împotrivă ?
Abţineri? Nu sunt. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.121/2006 a
Consiliului Judeţean Satu Mare privind darea în administrare a
unor imobile din domeniul public al judeţului Satu Mare Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului
Satu Mare în vederea implementării proiectului
PHARE/2003/005-551.01.04.01/NAPH-SM 38.
De fapt acest proiect de hotărâre se leagă de proiectul anterior care
priveşte acelaşi obiectiv. Dacă sunt comentarii ? Dacă nu, supun spre
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aprobare. Cine este pentru ? (Consilierii votează). Mulţumesc, împotrivă ?
Abţineri? Nu sunt. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Dacă-mi permiteţi în completare, dumneavoastră aţi subliniat cât de
mare nevoie este de aceste centre şi doresc să vă spun că tot în Carei există
un Centru de bătrâni unde din păcate sunt internaţi bolnavi care ar trebui să
fie internaţi la centre de acest gen care se vor mai înfiinţa sperăm în curând.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi,
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii
patrimoniului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului a judeţului Satu Mare pe anul 2007, scoaterea din
funcţiune a mijloacelor fixe şi declasarea sau casarea mijloacelor
materiale.
Comisia de specialitate, comisia buget, vă rog.
Domnul consilier Ardelean Ioan Mircea:
Comisia de specialitate a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, cine este pentru ? (Consilierii votează). Mulţumesc,
împotrivă ? Abţineri? Nu sunt. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.
Domnul consilier Rus Ioan:
Am dorit să se mai facă nişte precizări suplimentare, în primul rând, de
ce Centrul de zi Robert din 800 milioane vechi casează 500 ? Tot la acest
centru, constat că sunt opt calculatoare cumpărate în anul 2002 la 50
milioane, ar fi bine să se treacă gradul de uzură la ele să vedem în ce stare
sunt, pentru că fiind cumpărate în anul 2002 la suma de 50 milioane ar trebui
să fie un calculator performant. Lista care s-a prezentat ieri în comisie ar fi
foarte bine să fie semnată de comisia de inventariere şi nu de doamna Corcan
Adriana care nu ştim cine este. Cred c-ar fi bine să ni se dea explicaţiile astea
şi să se semneze listele în comisie.
Doamna Pop Marcela, director economic la D.G.A.P.S.C.:
Legat de Centrul Robert, este un centru implementat în urma unui
proiect Phare, ponderea mai mare a sumelor sunt din cauza acelor
calculatoare de care spunea domnul consilier. Ele au fost achiziţionate din
fonduri Phare, au fost nişte calculatoare foarte bune, probabil cele mai bune
de pe piaţă care, în afară de uzura morală au o uzură fizică înaintată. Ele au
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fost folosite de către echipa de implementare a proiectului, deci au fost
puternic utilizate şi ulterior, au fost predate copiilor din centru. Sunt copii cu
dezabilităţi fizice, psihice şi le-au utilizat cum au ştiut şi calculatoarele sunt
într-o stare mare de uzură. Valoarea este din cauza preţului ridicat la data
achiziţionării, dată de la care au trecut şase ani. Lista semnată de doamna
Corcan care a întocmit-o, este o listă suplimentară pe care am făcut-o pentru
a sublinia starea materialelor care vor fi scoase din funcţiune, a mijloacelor
fixe. Lista completată de Comisia centrală de inventariere există separat,
aceasta este doar o sinteză.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Solicităm totuşi, la cererea domnului consilier, această listă să fie
semnată de toţi membrii comisiei şi se arhivează alături de proiectul de
hotărâre.
Supun aprobării, proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? (Consilierii
votează). Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, proiectul a fost adoptat în
unanimitate.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului nr.2993 din
19.11.2007 încheiat între Muzeul Judeţean Satu Mare şi Şcoala de
Arte şi Meserii Tarna Mare prin care colecţia şcolară din Bocicău,
formată din 186 obiecte, intră în colecţia Muzeului Judeţean Satu
Mare.
Comisia de specialitate ?
Domnul consilier Konya Ladislau:
Comisia avizează proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă nu sunt şi alte observaţii ? Supun aprobării, proiectul de hotărâre.
Cine este pentru ? (Consilierii votează). Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt,
proiectul a fost adoptat în unanimitate.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Judeţean
Satu Mare.
În acest sens rog comisia de specialitate şi dacă sunt observaţii şi
comentarii.
Domnul consilier Draveczky Carol:
La art.33 care momentan sună aşa: „Directorii pot fi în număr de doi şi
sunt subordonaţi directorului general pe care îl secundează în conducerea
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activităţii”, propun: „Directorii sunt în număr de doi”. Să fie clar că sunt doi,
nu că pot fi.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
De fapt la acest proiect de hotărâre s-a înserat o prevedere prin care, ca
şi atribuţie toate comenzile primite de la consiliul judeţean să fie efectuate cu
titlu gratuit şi nu contra cost, aceasta a fost ideea de bază, iar Regulamentul
de organizare şi funcţionare nu a fost modificat.
Domnul consilier Rus Ioan:
Eu propun ca R.O.F.-ul să fie restituit iniţiatorilor pentru că sunt foarte
multe formulări care nu sunt în regulă şi nu le putem discuta acum. Dau
numai două, la art.39 sună aşa: “Sesiunile extraordinare pot fi convocate de
preşedinte fie de cel puţin plus unu din membrii consiliului cu cel puţin 24 de
ore înainte”.
Apoi, în continuare: “Pentru adoptarea sau avizarea materialelor
lucrărilor supuse dezbaterii este necesar cel puţin plus unu din numărul
membrilor prezenţi”.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Corect, vă mulţumesc. Deci, regulamentul a fost pur şi simplu varianta
veche, ca urmare eu propun două soluţii. Pe de o parte acea completare cum
este în proiectul de hotărâre la art.2, să aducem acea completare la
regulament şi totodată să solicităm Muzeului Judeţean ca până la următoarea
şedinţă să prezinte un regulament coerent şi corect. Doar acea completare din
regulament să preluăm, iar până la următoarea şedinţă ordinară să ne propună
un regulament corect elaborat depus în termenul legal pentru a respecta
procedura pentru un proiect de hotărâre.
Cine este pentru ?(Consilierii votează). Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt,
vă mulţumesc. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.
10.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Statului de funcţii la
Şcoala de Arte Satu Mare.
Comisia de specialitate ?
Domnul consilier Konya Ladislau:
Am analizat şi avizăm favorabil acest proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii dacă sunt ? Dacă nu, supun spre aporobare.
Cine este pentru ?(Consilierii votează). Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă
mulţumesc. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.
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11. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Ardelean Ioan
Claudiu în funcţia de consilier juridic I în cadrul Aparatului
permanent de lucru al Consiliului Judeţean Satu Mare.
Comisia de specialitate ?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Am analizat, domnul Ardelean a trecut examenul la care a participat şi
toate condiţiile sunt îndeplinite pentru a fi numit în funcţie.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, observaţii, comentarii ?
Dacă nu, supun spre aprobare.
Cine este pentru ?(Consilierii votează). Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt,
vă mulţumesc. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.
Domnul Ardelean, vă rog să vă prezentaţi în două cuvinte pentru cei
care nu vă cunosc.
Domnul Ardelean Claudiu:
Încerc să fiu cât mai scurt, am muncit în Consiliul Judeţean Satu Mare
între 2002 şi 2005, ca şi consilier juridic exact pe postul pe care am candidat
acuma, am revenit pe acelaşi post, încerc să-mi exercit funcţia de consilier
juridic, conform pregătirii pe care o am. Am licenţă în drept, în 2000 am
obţinut-o la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj, am două masterate în
drept administrativ şi promit consilierilor judeţeni că voi exercita funcţia de
consilier juridic în interesul consiliului judeţean şi al judeţului Satu Mare,
pentru locuitorii judeţului Satu Mare. Vă mulţumesc pentru votul acordat.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
12.Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanţilor
judeţului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la
S.C.”Drumuri Judeţene Satu Mare” S.A.
Domnul vicepreşedinte Macec, prezentaţi, vă rog,proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Noi am avut o întâlnire cu o parte dintre dumneavoastră la A.G.A.la
Drumuri Judeţene, din păcate nu am reuşit să dezbatem în mod
corespunzător toate materialele de la A.G.A.în consecinţă am parcurs cu cei
din aparatul de specialitate al consiliului judeţean modalităţile prin care
putem să desemnăm din rândul formaţiunilor politice cel puţin câte un
reprezentant în A.G.A. la Drumuri Judeţene. Prin mandatul nostru dat aici de
către toţi dintre dumneavoastră, reprezentanţii noştrii în AG.A. să voteze
pentru punctele de pe ordinea de zi comuicate de cei care convoacă adunarea
generală de la Drumuri Judeţene. Eu cred că cei din comisia de specialitate
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au parcurs acest material şi i-aş ruga să spună două cuvinte despre acest
material sau dacă au observaţii.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Am parcurs şi am avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Domnul consilier Govor Mircea:
Şi Comisia de drumuri, la fel.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Pentru că sunt cinci locuri în A.G.A. propun acelaşi algoritm cum am
mai practicat şi cu ocazia comisiilor de specialitate, doi UDMR, câte unul
P.S.D., P.N.L. şi P.D.L., dacă sunteţi de acord. Bineînţeles, se pot propune şi
mai mulţi dintr-o formaţiune. Aşteptăm propunerile din partea formaţiunilor.
Domnul consilier Draveczky Carol:
Din partea UDMR-ului propun pe doamna Mărginean Maria Eva şi pe
Ştier Peter.
Domnul consilier Ciocan Gheorghe:
Propun pe domnul Govor Mircea, pe considerentul că se pricepe la
drumuri.
Domnul consilier Kira Beniamin:
Din partea PD-L propunem pe domnul Puie Dorin Ionel.
Domnul Pinter Jozsef:
Din partea P.N.L. propun pe domnul Pal Mircea.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, alte propuneri dacă nu sunt, rog direcţia de specialitate
să pregătească buletinele de vot.
Trecem până atunci la următorul proiect de pe ordinea de zi:
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui
împrumut pe termen lung-linie de finanţare în cuantum de
110.000.000 lei în vederea refinanţării datoriei publice angajate
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr.89/2005,
respectiv pentru finanţarea unor investiţii de interes public
judeţean, precum şi a Caietului de sarcini pentru organizarea
licitaţiei privind achiziţia publică de servicii de acordare
credite - linie de finanţare.
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Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Comisia de specialitate a avizat favorabil. Nu sunt probleme cu luarea
creditului, sper să nu fie problemă cu rambursarea lui.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Trebuie să ştiţi că din această sumă marea majoritate, 80 milioane,
sunt sume contractate şi din care cea mai mare parte sunt şi utilizate, dacă ne
gândim la rambursare. Iar suplimentarea trebuie făcută pentru a asigura
partea de cofinanţare cu Groapa ecologică în special. Aceasta este ideea de
bază, nu avem asigurată finanţarea pentru obiectivul respectiv. Alte
observaţii, propuneri ?
Domnul consilier Govor Mircea:
Totul se învârte în jurul gropii de gunoi. Este obligatoriu să aprobăm
aceşti bani care sunt pentru cofinanţare, dar ar trebui văzut de ce nu se mişcă
această investiţie. Aprobăm banii, aprobăm drumul dar investiţia nu se
mişcă. Dacă cineva ne poate da nişte explicaţii. Dacă tot aprobăm să facem
drumul de ocolire, se alocă banii, dar cum stăm ? Cine se ocupă de problema
gropii de gunoi şi cum stăm ?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Cum am spus, l-am rugat pe domnul vicepreşedinte Macec privind
situaţia managementului deşeurilor urbane, până data viitoare, pe de o parte
să ne prezinte o informare, iar pe de altă parte variante de soluţii pentru a
demara investiţia. Ceea ce constat eu astăzi, este o problemă urgentă din
cauza acelor licenţe care expiră la anul, respectiv 2010.
Dacă nu sunt alte observaţii, comentarii, supun spre aprobare proiectul
de hotărâre.
Cine este pentru ?(Consilierii votează.) Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
Mulţumesc, hotărârea a fost adoptată în unanimitate.
14.Proiect de hotărâre privind stabilirea punctelor de plecare/sosire
din municipiul Satu Mare pentru cursele din programul judeţean de
transport persoane prin curse regulate în judeţul Satu Mare pentru
perioada 2008-2011.
Comisia de specialitate ?
Domnul consilier Govor Mircea:
Comisia a avizat, dar dacă nu este ceva legal în acest proiect, juriştii
probabil ştiu mai bine şi ar fi bine să discutăm şi din punct de vedere juridic.
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Domnul consilier Ardelean Ciprian:
În ce priveşte legalitatea hotărârilor aş dori să dau citire art.45 din
Ordonanţa de Urgenţă nr.74/2008: “În cadrul transportului public de
persoane prin trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional, plecările,
opririle în tranzit şi sosirile se realizează din/în autogări”.
La anexa 2 pagina de jos scrie “Staţionare-capăt de linie alternativă:
parcarea colţ str.Păuleşti-Bd.Lucian Blaga”, “Staţionare-capăt de linie
alternativă: Liceu Economic”, mai jos vedem “Staţie de oprire-staţia publică
B-dul Henri Coandă, vis a vis cu Dantex şi staţia publică Calea Odoreului”.
Mi se pare în contradicţie cu prevederile art.45 din Ordonanţa de
urgenţă nr.74/2008 care stabileşte clar, atât plecările, opririle în tranzit, cât şi
sosirile sunt în autogări.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă ne uităm la proiectul de hotărâre în forma iniţiată, efectiv am
preluat hotărârea Consiliului Local Satu Mare care la art.6 spune: “În cazul
transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic
judeţean, interjudeţean sau internaţional, plecările, opririle în tranzit şi
sosirile se realizează din/în autogări.” La art.7.:”În cazul în care capacităţile
autogărilor vor fi depăşite se stabilesc capete de linii alternative, respectiv
staţii de oprire suplimentare de îmbarcare/debarcare conform anexei 2.”
Ca urmare, având în vedere capacitatea autogării, fiind vorba de 500
de autobuze, microbuze care pleacă zilnic din autogară şi mai ales problema
majoră care se referă la aglomerarea şi circulaţia în municipiul Satu Mare, e
posibil să modificăm acest proiect de hotărâre la solicitarea Comisiei de
circulaţie a municipiului Satu Mare.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Dumneavoastră aţi dat citire la art.7 care se referă la linii alternative.
Ceea ce înseamnă linii alternative găsim la art.8, ceea ce înseamnă linii
ocazionale şi staţii de oprire, nu se regăseşte nici în art.7, nici în art.8, dar se
regăseşte în anexa 2. Pot să fiu de acord cu staţii alternative că aveţi dreptate,
că ar putea să fie legal, dar găsiţi staţii de oprire Staţia publică B-dul Henri
Coandă şi Staţia publică C-lea Odoreului care nu se încadrează în articolul pe
care l-aţi citit şi care se referă la linii alternative şi nu la staţii de oprire.
Aceste staţii de oprire sunt prevăzute de art.45 care arată: “plecările, opririle
şi sosirile se realizează prin/în autogări”. Având acestea în vedere acest
proiect este oarecum neconformă cu legea, oarecum nelegală.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Şi atunci ce propuneţi ?
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Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Propun modificarea acestei hotărâri, potrivit art.45 să fie scoase toate
aceste opriri şi puncte intermediare.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Eu nu sunt jurist şi nu vreau să-l contrazic pe domnul consilier
Ardelean dar cred că, ce nu este prin lege interzis, este permis. Ce am vrut
noi să facem, s-a purtat o corespondenţă cu municipiul Satu Mare, s-a
analizat situaţia în urma mai multor reclamaţii şi nu am vrea să fim în situaţia
să impunem municipiului printr-o hotărâre un anumit trafic, un anumit flux
pentru municipiul Satu Mare.
În urma corespondenţei purtate, dânşii cu aparatul consiliului local au
considerat că acestea sunt soluţiile pentru a descongestiona traficul în
municipiul Satu Mare. În principiu, tot ce spuneţi dumneavoastră este corect,
dar este un principiu de drept care spune că tot ce nu este interzis este
permis. Ei au oferit şi alternative pentru a nu congestiona traficul. Au
precizat autogările şi au oferit şi alternative pentru că ele în mod evident se
impun. Documentele de la consiliul local le avem şi sunt precizate în
proiectul nostru de hotărâre.
Domnul consilier Ciocan Gheorghe:
Mie mi se pare normal ca plecările şi sosirile să fie în autogară, mai
ales că e în faţa gării şi pe acolo circulă lumea.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Legea din punctul meu de vedere interzice alte staţii de plecare,
oprire, decât cele din autogări, cu o singură excepţie pe care o găsim la
aliniatul următor al art.45, deci atât timp cât există o excepţie, este clar că
legea interzice. Nu se poate pune în discuţie că legea nu interzice acest lucru.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Da, ca urmare, dacă doriţi şi dacă propuneţi o reformulare a art.1 în
sensul să fie reformulat, vă rog să reformulaţi şi să propuneţi.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Aş putea să reformulez şi acum, însă cred că ar trebui s-o fac împreună
cu colegii mei de la juridic această formulare şi s-o amânăm pentru data
viitoare.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
În ce priveşte amânarea, aceste curse au pornit de fapt din iulie.
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Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Eu propun, şi aşa va fi o pauză cu numărarea voturilor şi atunci
formulăm, dacă sunteţi de acord.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Corect, atunci să trecem la vot. Aţi primit buletinele de vot, opţiunea
pe care o doriţi încercuiţi şi opţiunea pe care nu o doriţi tăiaţi peste. Nu este
cutie de vot, până atunci, mergem mai departe.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor proprietate
privată a judeţului Satu Mare cu destinaţie de cabinete medicale,
precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului
medical
propuse
spre
vânzare
conform
dispoziţiilor
O.U.G.nr.68/2008.
În acest sens, cred că toată lumea a primit proiectul de hotărâre
modificat în care am cerut secretarului judeţului să prezinte pe o listă
separată acele spaţii în care se desfăşoară act medical şi din diverse motive la
ora actuală nu pot fi propuse spre vânzare. Este vorba de un spaţiu situat în
Tăşnad, celălalt în Carei, ele fiind în domeniu public al judeţului Satu Mare.
V-am anexat şi sentinţa privind spaţiul de pe Gheorghe Lazăr 1-2, Policlinica
Veche, cum i se mai spune şi C.F..-ul în care figurează ca şi proprietar Statul
Român.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aş avea de făcut două observaţii. În primul rând, în anexa 2 ce am
primit astăzi, cabinetul din str.Tireamului nr.13 nu poate să fie în lista anexă
pentru că doar mai înainte am avut proiectul de hotărâre pentru D.G.A.P.S.C.
pentru acel proiect pentru protecţia persoanelor handicapate. Deci, ab iniţio,
acest punct pentru Tireamului nr.13 trebuie să fie scos. Să fim conştienţi că
nici nu s-ar putea vinde nici în viitor.
În al doilea rând, în art.2 la proiectul de hotărâre ce am primit astăzi,
eu aş propune completarea: “Imobilelor cuprinse în anexa nr.2 la proiectul de
hotărâre, având destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care
se desfăşoară activităţi conexe actului medical, deţinute cu contract de
închiriere sau de comodat valabil li se va clarifica situaţia juridică….”,
pentru că se pun nişte semne de întrebare pentru fiecare caz în parte.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Referitor la prima observaţie în anexa 2 la Tireamului nr.13 chiar am
menţionat expres că este în administrarea D.G.A.P.S.C., dacă doriţi putem să
şi scoatem, dar ca şi informare acolo se desfăşoară şi activitate medicală, dar
acele spaţii nu se scot deocamdată la vânzare.
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Cu propunerea de modificare privind completarea art.2 după comodat
“valabil”, adică să se refere la contracte de închiriere sau comodat valabile,
propun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru ?(Consilierii votează.) Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
Mulţumesc, hotărârea a fost adoptată în unanimitate.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului colectiv de
muncă aplicabil personalului contractual din Direcţia
Generală
de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare.
Comisia de specialitate ?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Am analizat amândouă proiecte de hotărâre şi de la punctul 16 şi 17
care fac pe undeva parte din aceiaşi sferă de activitate şi am avizat favorabil
ambele proiecte.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Acest proiect nu a fost dezbătut în comisia de buget-finanţe, v-aş ruga
să vă uitaţi peste el şi să constataţi că implică nişte resurse bugetare
importante de care ar trebui să ţinem cont. Lăsând la o parte faptul că acest
contract colectiv a fost practic copiat după cel pe care-l are, sau avea,
aparatul propriu al consiliului judeţean deoarece a fost denunţat acum câteva
zile unilateral de conducerea consiliului judeţean.
Deoarece implică resurse bugetare aş ruga să fiţi de acord să fie
discutat şi în comisia de buget-finanţe.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Să înţelegem că asta înseamnă o propunere implicită de amânare ?
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Este o propunere directă de amânare.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
A venit, în sfârşit şi urna de vot, domnul consilier Nagy că rog să
arătaţi cabina de vot şi urna dacă este în regulă. Da, vă mulţumesc, putem
începe. Vă rog, pe rând să votaţi şi până atunci să discutăm partea cu
transportul şi amânarea acestui proiect.
Domnule preşedinte al Comisiei de buget, care este punctul
dumneavoastră de vedere la acest proiect ?
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Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Proiectul de hotărâre nu a fost dezbătut în Comisia de buget-finanţe,
dar, dat fiind faptul că presupune un efort financiar, poate ar trebui dezbătut
şi cred că nu s-ar întâmpla nimic dacă am amâna-o pe data viitoare ca să
dezbatem în comisie şi va decide votul consilierilor ce vom face.
Domnul consilier Kaiser Ştefan:
Nu au fost analizate aceste două proiecte la Comisia de buget-finanţe,
cum decideţi, aşteptăm o propunere concretă.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
În ceea ce priveşte numărul persoanelor vizate la acest contract
colectiv de muncă, e vorba de trei persoane care sunt la ora actuală angajate,
în total organigramă sunt 17 posturi care intră sub incidenţa acestui contract
colectiv. Că sunt trei sau 17, nu prezintă o problemă majoră la nivelul
întregului buget, în schimb, pentru că urmează alte contracte colective de
muncă, vă rog o continuitate în sensul că, dacă la unele direcţii acordăm
unele sporuri, atunci am rugămintea de a acorda aceleaşi sporuri, nici mai
multe, nici mai puţine şi pentru celelalte compartimente sau servicii sau
unităţi din subordinea consiliului judeţean.
Aceasta este ideea de bază, nu vreau ca astăzi, pentru că este vorba de
trei sau 17 persoane să votăm contractul şi data viitoare când vine un contract
cu o sută de persoane sau Direcţia de Protecţia Copilului cu 1.000 de
persoane să constatăm că de fapt este vorba de un efort bugetar foarte mare.
Domnul consilier Rus Ioan:
Sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră ştiţi despre ce este
vorba şi dacă îmi daţi voie, vreau să fac doar o recapitulare.
Este prevăzut, munca prestată în timpul nopţii 25 %. Pe lângă
îndemnizaţia de concediu au dreptul la o primă de concediu egală cu salariul
de bază. Pentru rezultate deosebite directorul direcţiei acordă lunar un spor
de până la 15 % din salariul de bază. Spor de vechime până la 25 %. Lunar
beneficiază de drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii
muncii în cuantum de 600 de lei (6 milioane lei vechi) cu excepţia lunilor
aprilie şi decembrie când cuantumul va fi de 25 milioane. Directorul
executiv va acorda premii lunare în limita a 10 % din cheltuielile cu salariile
în limita fondurilor alocate din buget. Pentru rezultate apreciate ca valoroase
se poate beneficia de o primă specială în cuantum de trei salarii de bază. În
cazul în care se realizează economii la cheltuielile cu salariile se pot da
premii de 5 % din economiile realizate. Pentru activitatea desfăşurată
salariaţii beneficiază de un premiu anual lunar egal cu salariul lunar de bază.
În plus consilierii juridici beneficiază de un spor de mobilitate şi un spor de
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confidenţialitate pe baza dispoziţiei preşedintelui consiliului judeţean. Pentru
o ţinută business adecvată şi reprezentativă pentru instituţie salariaţii vor
beneficia de un ajutor financiar de 20 milioane plătit trimestrial pentru
achiziţionarea de îmbrăcăminte, adică 500 Ron pe trimestru. Instituţia va
aloca fondurile necesare pentru oferire de cadouri în cuantum 150 Ron
neimpozabil pentru copiii minori ai salariaţilor cu ocazia Pomului de Crăciun
şi a zilei de 1 Iunie. Mai este masă pentru salariaţi şi cam asta.
Domnul consilier Petric Octavian:
În numele patronatului doresc să arăt că tocmai asta este o problemă,
oamenii de afaceri se plâng că îi perfecţionează pe oameni, îi trimit la cursuri
şi pe urmă pleacă pentru că la buget la consiliul judeţean sunt salarii foarte
mari, 15-18 milioane, 20 de milioane, nu mai stă la privat, se duce la
consiliul judeţean că primeşte nu ştiu câte salarii.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
O singură observaţie aş avea, pentru că suntem în economia de piaţă,
sunt de părere că, în administraţie, dacă vrem să avem personal calificat,
trebui să dai şi salar. Pentru că altfel, vin eu ca reprezentant al administraţiei
locale şi spun că sunt salarii aşa de mici, încât toţi specialiştii pleacă sau nici
nu vin. Atenţie, era concurs anunţat pentru doi drumari, potrivit statului de
funcţii, ingineri în construcţii drumuri şi poduri şi s-au prezentat zero
candidaţi. Iată că este un risc pentru anumite segmente.
Domnul consilier Govor Mircea:
Ar trebui făcute nişte delimitări. Ar trebui văzut dacă există diferenţă
dintre cei din Direcţia de Evidenţa Populaţiei şi restul personalului din
aparatul consiliului judeţean şi nu ar trebui să fie diferenţe, dumneavoastră să
analizaţi şi să veniţi cu propuneri în faţa consilierilor să fie echilibru.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
După cunoştinţele mele aceste sporuri sunt prevăzute şi pentru
angajaţii aparatului propriu al consiliului judeţean în contractul colectiv care
expiră în 10.10.2008. Ca să fie contractul renegociat, trebuia înainte denunţat
şi apoi urmează să-l renegociem pentru că, altfel se prelungeşte în mod
automat, şi tot noi aici în consiliu judeţean vom decide asupra contractului.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Am fost greşit înţeles, poate nici eu nu m-am exprimat corespunzător.
Nu sunt împotrivă ca personalul consiliului judeţean să beneficieze de nişte
drepturi salariale, de ceea ce merită, premii şi, în funcţie de cât muncesc, să
primească nişte drepturi salariale. Problema este alta şi eu o văd din alt punct
de vedere. Dânşii şi-au câştigat în timp nişte drepturi, pe baza contractelor
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colective de muncă, a acordurilor colective de muncă ş.a.m.d. Problema care
se pune şi este importantă, de anul viitor plătim 30 % din bugetul judeţean
rambursare pe un credit. Dacă vom reuşi să rambursăm şi dacă există resurse
bugetare începând din anul viitor, putem să dăm drumul acestui contract de
muncă care este pe un an de zile. Pe lîngă această direcţie, avem întreg
aparatul propriu 150 de persoane care beneficiază, nu vor mai beneficia de la
data de 10.10.2008 pentru că este denunţat unilateral contractul colectiv de
muncă şi urmează să fie renegociat.
Problema e alta, nu dacă merită sau nu banii, nu discut de chestia asta.
Întrebarea este, de anul viitor dacă se poate acorda. Comisia de specialitate
trebuie să-şi spună punctul de vedere, aşa am stabilit în consiliul judeţean că,
comisiile de specialitate vor analiza problemele din domeniul lor de
activitate. Întrebarea este dacă bugetul va suporta anul viitor aceste cheltuieli
sau nu le suportă în condiţiile în care 30 % vom îndrepta către credit.
Domnul consilier Govor Mircea:
Problema cu salariile şi sporurile personalului, problema contractului
colectiv de muncă se pare că s-a discutat şi urmează ca tot personalul să aibă
diminuat drepturile salariale prevăzute până acuma, înţeleg din ce spune
domnul vicepreşedinte Macec, ceea ce nu se poate. Vrea să spună că doreşte
să facă economie ca să se poată rambursa creditul ?
Domnul consilier Govor Mircea:
Domnule preşedinte, trebuia lăsat şi acest punct până când se
negociează şi celelalte contracte colective de muncă şi să se creeze echilibru.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Cine este de acord cu propunerea domnului consilier Govor Mircea de
a amâna acest proiect de hotărâre ? Cine este împotriva amânării ? Abţineri?
Se aprobă cu o abţinere din partea domnului consilier Ciocan Gheorghe.
Domnul consilier Ciocan Gheorghe:
Mai presus decât legea nu este nimeni. Legea trebuie respectată. S-au
câştigat nişte drepturi în justiţie şi trebuie respectate. Nu se poate ca 17
persoane contractuale să aibă anumite drepturi salariale şi trei persoane careşi revendică drepturile salariale să nu beneficieze. Vă rog să respectaţi legea
şi nu faceţi deosebire între persoane şi persoane. Vă garantez că, dacă veţi
lua măsurile pe care le-a arătat, domnul vicepreşedinte Macec, veţi rămâne în
consiliul judeţean cele trei persoane din conducere.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Nu s-a respins proiectul de hotărâre ci s-a amânat.
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Domnul consilier Govor Mircea:
Tot personalul din consiliul judeţean trebuie să beneficieze de
sporurile pe care le-a avut până acuma, nu să li se diminueze salariile.
Domnul vicepreşedinte Mace Valentin:
În măsura în care suportă bugetul.
Domnul consilier Govor Mircea:
Nu, nu. Formaţiunea noastră politică nu este de acord să li se taie
oamenilor sporurile sau îndemnizaţiile sau salariile. Eu zic, să se facă odată
ordine şi dumneavoastră pentru şedinţa următoare să faceţi propuneri astfel
încât personalul să beneficieze de aceleaşi drepturi şi aceleaşi sporuri dar
nicidecum să diminuaţi salariile sau îndemnizaţiile, cum propune domnul
vicepreşedinte Macec. Să aşteptăm până în 10 octombrie când se va
renegocia contractul colectiv de muncă al întregului personal din aparat.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Se renegociază contractul colectiv, este un contract cadru, sunt mai
multe contracte colective, unul pentru funcţionarii publici şi unul pentru
personalul contractual. Dacă analizăm bugetul judeţului astăzi, avem
asigurate salariile pentru luna octombrie inclusiv. Ca urmare, la şedinţa
următoare când sper să rectificăm bugetul în plus cu sumele venite din
Bucureşti, înseamnă că va trebui să facem alocaţii bugetare la capitolul
cheltuieli personal, pentru toate instituţiile, că aşa este şi Direcţia de Protecţia
Copilului că nu au asigurate salariile până la finele anului, aşa este şi Teatrul.
Ca urmare, atunci putem discuta efectiv de drepturile salariale după ce facem
corelarea. Degeaba dăm noi nişte drepturi dacă nu avem credite bugetare
aferente.
În ceea ce priveşte aceste clauze, eu o să vă propun să aprobăm o listă
cu drepturile de care beneficiază angajaţii consiliului judeţean, drepturi
unitare pentru toată lumea şi ce eforturi bugetare înseamnă aceste drepturi.
Facem un calcul, aceste drepturi înseamnă suma x, care înseamnă o creştere
anume faţă de anul precedent, care înseamnă un procent din total venituri,
total venituri estimate, cum doriţi. Atunci putem analiza, să luăm o decizie şi
nu, de fiecare dată când este vorba de o instituţie sau de un compartiment să
votăm într-un fel sau în alt fel. Să fie o decizie unitară.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Am vrut să precizez că sunt două categorii de personal şi în aparatul
nostru şi în aparatul direcţiei. Funcţionarii publici care încheie un acord
colectiv şi ale căror drepturi sunt limitate de Legea funcţionarului public şi
este contractul colectiv pentru personalul contractual care se negociază cu
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angajatorul. De regulă, cei care îndeplinesc atribuţii similare sau apropiate şi
sunt funcţionari publici, se tinde la a ajunge la acelaşi nivel de salarizare.
Vreau să vă spun că la Direcţia de Evidenţa Persoanei sunt două categorii de
personal, funcţionari publici pe care i-am aprobat noi în organigramă,
contractualii şi cei detaşaţi care au fost la Ministerul Administraţiei şi
Internelor şi care au venit de acolo cu drepturi în plus faţă de ai noştri, fac
aceiaşi muncă şi au salariu aproape dublu decât oamenii din aparatul nostru,
ceea ce mi se pare discriminare. Trebuie să păstrăm drepturile lor salariale în
fiecare an şi să le luăm în calcul aşa cum sunt, cu toate că nu există instituţia
detaşării de şase ani.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Disputa aceasta nu am vrut eu s-o creez şi revin la aceiaşi chestiune.
Eu am spus şi nu vreau să fie răstălmăcite cuvintele mele nici de domnul
consilier Govor, nici de nimeni şi spun acelaşi lucru: dacă există resurse
bugetare nu putem fi împotrivă a acorda toate drepturile. Până atunci, în
schimb vreau să fac două observaţii: cred că nimeni de la această masă nu
beneficiază de acele sporuri nete care sunt cuprinse acolo, nimeni de la
această masă.
În al doilea rând, referitor la ce spunea doamna Bota, vă rog să fiţi
sinceră până la capăt, în sensul că, funcţionarii publici nu au dreptul să facă
nici un fel de alte activităţi, în schimb personalul contractual mai poate să
aibă 2-3 contracte şi consilierii juridici au şi ei acest drept.
Doamna secretar îl contrazice.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Vreţi să vă dau două exemple ?
Doamna secretar Bota Cornelia:
Există două persoane.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Deci există. Revin, nu vrem să tăiem la nimeni nimic, nu acesta este
scopul. Salariile sunt stabilite în instituţiile publice prin lege, cine crede că se
pot creşte sau scădea după pofta fiecăruia, a preşedintelui, a vicepreşedintelui
sau a oricărui consilier, se înşeală. Sunt stabilite prin lege în instituţiile
publice, nu pot fi modificate. Ceea ce poate fi modificat sunt eventuale
sporuri, premii, diferite bonificaţii, nimeni nu poate scădea salariile. Eu atâta
cer, să vedem pentru anul viitor pentru ce sume din total buget, din total
venituri proprii, putem aloca pentru diferite sporuri.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Eu aş fi propus, dar dacă s-a votat în alt fel, sub o condiţie, acest
proiect să fie avizat de Comisia buget şi rog şi pe domnul preşedinte al
comisiei să analizaţi acest subiect până data viitoare, pentru că de fapt nu
sunt probleme juridice, sunt probleme economice, de buget şi atunci să aibă
un cuvânt de spus Comisia buget.
Domnul consilier Govor Mircea:
Aş dori să fac o paranteză şi să discutăm tranşant, de fapt la urma
urmei de ce ne plângem noi de bani ? La ultima şedinţă aţi spus că suntem în
situaţia că aproape nu mai putem funcţiona în trim.IV. De ce vorbim noi de
acest lucru, atâta timp cât dumneavoastră aveţi doi vicepreşedinţi din partea
unui partid care e la guvernare şi dumneavoastră sunteţi preşedinte din partea
unei formaţiuni care e la guvernare ? Cum vă este frică că rămânem fără
bani? Ce să aşteptăm ? Aşteptăm să vină toamna, să fie schimbat guvernul să
ne vină bani ? Să fim tranşanţi, putem să facem rost de bani dacă totuşi aţi
ales doi vicepreşedinţi liberali, că de restul formaţiunilor nu aţi avut nevoie
pentru că nu cu ei faceţi 2/3 ci faceţi cu restul, pentru că vă vor umfla de bani
consiliul judeţean ? Vă umflă de probleme, de scandaluri, de toate prostiile,
numai de ce trebuie nu. Să vedem sunt în stare să aducă bani în judeţ sau nu
sunt în stare ?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, sper ca toate problemele privind bugetul să le rezolvăm
într-o săptămână, până miercurea viitoare cel târziu, când vine mult aşteptata
rectificare şi să decidem pentru ce destinaţii să alocăm sumele aferente. Cred
că am discutat suficient acest subiect dar şi eu sunt de părere că acest capitol
privind salarizarea este de importanţă majoră, de a găsi soluţii de a nu pleca
de la consiliu specialiştii, deci trebuie un echilibru în acest sens.
Comisia de validare dacă a terminat cu numărarea voturilor, vă rog.
Domnul consilier Pinter Jozsef:
Comisia a procedat la numărarea voturilor exprimate, din cele 28 de
voturi exprimate, 23 sunt valabile şi 5 sunt nule. Din cele 25 valabil
exprimate, la toate cele cinci propuneri sunt 23 de voturi “pentru”.
Persoanele desemnate sunt: Mărginean Maria Eva 23 de voturi, Ştier Peter
23 de voturi, Pal Mircea 23 voturi, Puie Dorin şi Govor Mircea 23 de voturi.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Ca urmare, supun spre aprobare proiectul de hotărâre prin care
desemnăm în A.G.A.următoarele persoane: Mărginean Maria Eva, Ştier
Peter, Pal Mircea, Govor Mircea şi Puie Dorin Ionel. Cine este pentru ?
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(Consilierii votează). Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumesc, hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de
funcţii, Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a
Regulamentului intern al Direcţiei Generale de Evidenţă a
Persoanelor Satu Mare.
Comisia de specialitate, vă rog ?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Noi am avizat favorabil, aşa cum am arătat şi anterior. Din punct de
vedere juridic, dacă se pun nişte probleme financiare, este altceva.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, alte probleme dacă sunt ? Dacă nu, supun spre
aprobare. Cine este pentru ? (Consilierii votează). Împotrivă ? Abţineri ? nu
sunt, vă mulţumesc. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.
Revenind la proiectul de hotărâre privind traseele, Comisia juridică,
respectiv domnul avocat Ardelean Ciprian, dacă puteţi formula acel proiect
de hotărâre.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Nu am ajuns la nici un consens pentru că am avut puncte de vedere
diferite cu privire la interpretarea textelor de lege, aş cere un termen, să
amânăm pe data viitoare când să cădem toţi juriştii de acord cu privire la
interpretarea legii.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Trebuie să aprobăm astăzi şi apoi să cerem modificarea data viitoare
pentru că avem sesizări făcute de anumite persoane, în afara celor care au
câştigat cursele, mulţi fac clandestin trafic. Unica soluţie este eliberarea
licenţelor. Am desemnat prin dispoziţie persoanele din cadrul Direcţiei
Tehnice care au drept de control, respectiv conducerea consiliului judeţean,
care să verifice respectarea regulilor. Trebuie să avem aceste puncte de
plecare, sosire stabilite. Să aprobăm în forma iniţială şi putem în forma
propusă de dumneavoastră conform prevederilor exprese şi numai a primului
aliniat al articolului din Ordonanţa respectivă.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
În situaţia aceasta propun aprobarea în forma respectivă care a fost,
necăzând cu colegii de la compartimentul juridic de acord pentru o formă şi
putem să discutăm pe urmă.
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Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
În problema aceasta am ajuns la consens să aducem la cunoştinţa
colegilor noştri unde am rămas în discuţii contradictorii. Este acel paragraf
cu privire la pornirea de la autogară. În situaţia în care autogara nu satisface
nevoile, se pot stabili şi alte puncte de plecare. Trebuie să se decidă de către
oameni de specialitate dacă autogara din Satu Mare satisface nevoile a 500
de autobuze sau nu şi atunci să se pornească într-adevăr şi din alte puncte de
plecare.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul director Şereş vă rog să prezentaţi şi acea corespondenţă
purtată cu privire la această problemă.
Domnul director Şereş Ioan:
A fost purtată corespondenţa, atât cu Primăria municipiului Satu Mare,
cât şi cu operatorii de pe raza municipiului Satu Mare care deţin licenţă
pentru autogară. Pe raza municipiului Satu Mare există două autogări care au
licenţă. Am verificat aceste licenţe împreună cu reprezentanţii Autorităţii
Rutiere. Aceste două autogări sunt S.C.Orizont şi S.C.Rovil Company.
În hotărârea consiliului local pe care ne-am baza noi la întocmirea
acestui proiect de hotărâre, sunt aprobate şi traseele pe care să se desfăşoare
traficul de autobuze, microbuze, cele din regim judeţean, pe raza
municipiului Satu Mare. Toate au ca puncte de plecare autogări,
nominalizând cele două autogări nici ei nu au impus de la care autogară să se
plece, deci s-a respectat legea din acest punct de vedere.
În corespondenţa purtată şi cu cei doi operatori care deţin autogări,
singura care ne-a răspuns a fost S.C.Orizont. I-am cerut şi un program
detaliat pe intervale orare în staţiile pe care le deţine societatea şi am primit
un răspuns afirmativ prin care S.C.Orizont îşi asumă toată responsabilitatea
că asigură toată capacitatea pentru cele 500 curse zilnice pe care le conţine
acest program judeţean de transport.
Consiliul local Satu Mare a lăsat şi această portiţă cu staţiile
intermediare în sensul în care se vor constata ambuteiaje pe cele două poduri,
pe puncte cardinale astfel încât să se evite blocarea. Accesul pentru punctele
suplimentare ar trebui să fie cu acceptul primăriei. Prioritar, toţi operatorii de
transport trebuie să se adreseze uneia din cele două autogări. Pe parcurs se
poate completa, respectiv modifica acest proiect de hotărâre, după cum se va
constata că este bine pentru traficul de pe raza municipiului Satu Mare..
Domnul consilier Sălăgean Ioan:
M-am uitat peste anexe şi văd Staţionare capăt de linie Autogară,
Staţionare Alternativă Liceu Economic, spre exemplu. Nu văd ce
impedimente au podurile aici, ca să trecem alternativă Liceu Economic,
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traseele fiind toate spre Oaş. Dacă trecem o alternativă pentru fiecare capăt
de linie operatorul va avea posibilitatea să aleagă unde va dori el şi sunt
probleme şi la P-ţa Mare şi la Unio şi la Tei. Trebuie să eliminăm pe cât
posibil alternativele acestea de staţionare, pentru că autogara e autogară.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Atunci formulaţi un nou conţinut al art.1, să fie doar autogara,
conform articolului ?
Domnul consilier Sălăgean Ioan:
Art.1 nu prevede alternativă, numai la art.2 se prevede în situaţia în
care autogara nu face faţă dar eu am înţeles de la domnul director că a depus
un program prin care justifică şi se angajează că poate să facă faţă acestui
număr de curse.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Ca urmare, este o propunere la proiectul de hotărâre ca toate pornirile
să fie din autogară.
Domnul consilier Sălăgean Ioan:
Numai de la autogară, nu şi alternative.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Atunci, este propunerea domnului consilier Sălăgean ca la art.1 să fie
prevăzut ca puncte de plecare-sosire numai autogara. Art.2 rămâne
nemodificat.
Domnul consilier Konya Ladislau:
Nu am înţeles atunci poate opri şi în altă parte sau toţi elevii trebuie să
meargă la autogară ?
Domnul consilier Sălăgean Ioan:
Da, celelalte sunt staţii intermediare, nu sunt capăt de linie.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Cu privire la şcoli şi la elevi, acestea sunt exceptate de la ce discutăm
noi astăzi.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Noi aprobăm puncte de plecare-sosire. În rest, municipiul Satu Mare
reglementează circulaţia pe raza municipiului pentru că acesta dispune de
staţii publice unde poate să prevadă staţii intermediare de oprire pentru
aceste curse.
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Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de
domnul Sălăgean:
“Art.1.- Punctele de plecare-sosire din municipiul Satu Mare pentru
cursele din Programul judeţean de transport persoane prin curse regulate
pentru perioada 2008-2011 vor fi din autogări licenţiate”.
Cine este pentru acest proiect de hotărâre ? Împotrivă ? Abţineri ? Se
aprobă cu trei abţineri.
La subiectul “Diverse” aveţi un material pregătit cu aportul comisiei
numite prin Dispoziţia preşedintelui nr.236 privind pregătirea privatizării
S.C.Drumuri Judeţene S.A. Dacă doriţi discutăm acuma, dacă nu, la
următoarea şedinţă.
Domnul consilier Petric Octavian:
După cum ştiţi în 29 august am avut o ieşire la Pomi unde este o
problemă de litigiu cu proprietarul care a revendicat un castel, fosta Casă de
copii. Am stabilit atunci că se va face o comisie din consiliul judeţean şi
consiliul local de acolo ca să putem negocia problema acelui teren.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Aştept propunerile din partea fiecărei formaţiuni pentru a face parte
din respectiva comisie.
Dacă mai sunt şi alte probleme ?
Domnul consilier Govor Mircea:
Vizavi de problema de la Bogdand legat de cetăţeanul Kurti la care în
timpul inundaţiilor casa i-a fost distrusă. Aseară la ora 22 cei de la I.S.U. sau deplasat la faţa locului pentru că i s-a dărâmat efectiv casa la om. Aş vrea
să vedem de ce până la ora actuală nu s-a luat nici o măsură din partea
primăriei şi banii alocaţi din partea consiliului judeţean 300 milioane lei
vechi, se discută că au fost alocaţi comunei Bogdand şi pentru alte scopuri
sau numai pentru a rezolva problema acelui cetăţean care are cinci copii.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
În ce priveşte această situaţie, până la următoarea şedinţă, dar eu zic şi
mai repede, în cursul acestei săptămâni, rog pe colegi să pregătească o
situaţie luând şi hotărârea consiliului local Bogdand privind repartizarea
sumelor care au fost alocate pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale
produse în iulie 2008. Luăm hotărârea consiliului local şi pe teren colegii vor
constata fizic ce s-a întâmplat pe de o parte cu această construcţie afectată
şi văzând destinaţiile concrete ale sumelor respective.
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Domnul consilier Govor Mircea:
A început şcoala, omul acesta se află cu familia sub cerul liber, numiţi
pe cineva care să se deplaseze la faţa locului să găsească o soluţie. E o
persoană cu cinci copii, e un judeţ, nu suntem în stare să ajutăm o singură
familie, dacă ar fi nenorocirile din Moldova ce făceam ? Luaţi măsuri.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, eu sunt de părere că terminăm şedinţa şi trimit o echipă
din partea Direcţiei de administraţie publică locală care să verifice la faţa
locului. Da ?
Domnul consilier Ciocan Gheorghe:
Am înţeles din intervenţia domnului consilier Rus că se fac demersuri
pentru a lua unele din drepturile salariale ale colegilor din consiliul judeţean.
Grupul nostru rugăm personalul să ne informeze dacă se întâmplă acest
lucru, noi suntem solidari cu dânşii, o să fim alături de salariaţii din consiliul
judeţean ca şi din administraţia judeţului Satu Mare pentru a nu li se diminua
din drepturile pe care le permite legea.
Domnul consilier Rus Ioan:
Domnule preşedinte, văd din nou că domnul consilier Ciocan nu
pricepe şi nici nu mă aşteptam să priceapă, las la latitudinea dumneavoastră
să stabilim ceea ce am stabilit.
Domnul consilier Ciocan Gheorghe:
Mie mi se pare şi procesul-verbal va confirma că dânsul a prezentat
nişte sporuri care se iau în plus şi domnul vicepreşedinte Macec a prezentat
că nu sunt în bugetul consiliului judeţean fonduri pentru a aloca sumele
respective. Grupul P.S.D. am luat în calcul să ne deplasăm la Bucureşti să
găsim sursele de finanţare pentru ca personalul din consiliul judeţean să-şi
primească salariile la timp pentru că până la urmă e afectată o instituţie
publică judeţeană şi până la urmă ca şi consilieri judeţeni avem obligaţia să
ne implicăm.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
În acest sens, am fost deja la Bucureşti şi vreau să anunţ că pentru
cinci zile vreau să mă duc în concediu şi în 24 ne revedem, iar înlocuitorul
meu va fi domnul vicepreşedinte Ştef.
Domnul consilier Petric Octavian:
Pentru problema pe care am ridicat-o, am înţeles pentru şedinţa
următoare să facem comisie ?
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Când vin propuneri din partea fiecărei formaţiuni atunci pot numi. Eu
pot să numesc o comisie dar poate să nu fie agreată de formaţiunile politice
propunerea mea şi aştept să am propunerile din partea fiecărei formaţiuni şi
atunci pot să numesc comisia.
Domnul consilier Petric Octavian:
Propunem acuma la “Diverse” sau propunem într-o şedinţă ordinară ?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Şi acuma puteţi să faceţi, dacă nu puteţi să faceţi şi în scris. Vă
mulţumesc pentru prezenţă.
PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Csehi Árpád Szabolcs
Cornelia Bota
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