ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean
Satu Mare din 13 noiembrie 2008, ora 13,00
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.307 din24.10.2008 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.
Doamna secretar, vă rog să-mi prezentaţi prezenţa consilierilor.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Lipsesc trei consilieri, sunt 30 prezenţi.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Sunt prezenţi_30 consilieri, deci majoritatea consilierilor în funcţie
fiind prezenţi, şedinţa este legal constituită.
Pentru început, o rog pe doamna Bota Cornelia, secretarului judeţului
să supună spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare din 31
octombrie 2008.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Procesul-verbal a fost postat pe site-ul consiliului judeţean, a fost
consemnat şi în scris şi aş dori dacă sunt obiecţii vizavi de conţinutul lor
pentru ca să facem precizările de rigoare. Dacă nu aveţi obiecţii vizavi de ce
s-a consemnat, propun să fiţi de acord cu aprobarea procesului-verbal aşa
cum a fost el încheiat şi afişat.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Da, vă mulţumesc. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt,
vă mulţumesc, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 31 octombrie 2008
fost aprobat în unanimitate.
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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 precum şi ale 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.
Faţă de ordinea de zi comunicată, propun completarea cu următoarele
modificări:
- se scot punctele: 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea
închirierii prin licitaţie publică a unui imobil situat în oraşul Carei, strada
Calea Armatei nr.68, judeţul Satu Mare aflat în proprietatea privată a
judeţului Satu Mare,
- 9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 57/2008 privind aprobarea
asocierii Consiliului Judeţean Satu Mare cu unele instituţii publice din
judeţul Satu Mare în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi
culturale, sportive, şcolare şi de interes public judeţean, modificată şi
completată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 96/2008, nr.
100/2008, nr. 143/2008 şi respectiv nr. 171/2008,
- 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2008;
- se completează cu următoarele proiecte de hotărâri:
- Proiect de hotărâre privind angajarea Consiliului Judeţean
Satu Mare în vederea finanţării lucrării „Reamenajare şi reabilitare clădire
str.Piaţa Revoluţiei nr.2-3 în vederea mutării Secţiei psihiatrie acuţi şi Secţiei
psihiatrie cronici” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare cu
suma de 1.515.123 lei în perioada 2008-2009.
- Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri din
depozitul special constituit potrivit art. 2 din O.G.R. nr. 19/1994, cu
modificările şi completările ulterioare, bugetului propriu al comunei
Crucişor, pentru cofinanţarea execuţiei lucrărilor la obiectivul „Locuinţe
sociale în loc. Poiana Codrului, str. Romilor nr. 280, comuna Crucişor,
judeţul Satu Mare”, realizat în conformitate cu prevederile Legii Locuinţei
nr. 114/1996.
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- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.85/2007
a Consiliului Judeţean Satu Mare privind acordarea indemnizaţiei de
dispozitiv pentru salariaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare.
- Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare.
Faţă de aceste propuneri dacă mai aveţi şi altele.
Domnul consilier Govor Mircea:
Referitor la 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, eu
zic să fie amânat pentru că, încă nu s-au eliberat licenţele pentru mijloacele
de transport.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Eu sunt împotrivă şi noi vom fi împotrivă să amânăm acest punct
pentru că e un punct important, e vorba de modificări la acest program
solicitat de către operatori. Nu este normal să blocăm activitatea operatorilor
de transport sau să împiedicăm prin orice formă, prin neaprobarea
solicitărilor dânşilor, cu atât mai mult, cu cât aceste solicitări sunt pertinente.
Ele prevăd modificări la orarul de transport şi este un orar adaptat pentru
iarnă. Noi dacă anânăm acest proiect înseamnă că suntem împotriva
operatorilor care desfăşoară activităţi de transport pentru persoane din judeţul
Satu Mare pentru că îi încurcăm. De ce să le amânăm ? Nu există nici un
motiv pertinent, faptul că nu s-au eliberat licenţe nu are nici o legătură,
dimpotrivă. Noi suntem aici ca să sprjinim această activitate, nu s-o
împiedicăm. Eu şi grupul nostru suntem împotriva amânării.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Acest proiect de hotărâre are la bază adresele scrise din partea
primăriilor din judeţ, respectiv împreună cu operatorii, pentru a modifica
aceste trasee,i a completa şi în funcţie de persoanele care circulă în diferite
orare. Dacă şi după această aprobare intervin şi alte solicitări din partea
consiliilor locale, putem însera şi aceste solicitări. Eu aş propune menţinerea
pe ordinea de zi a acestui proiect.
Domnul consilier Kira Beniamin:
Domnule preşedinte şi eu insist pentru scoaterea acestui proiect de pe
ordinea de zi, deoarece licenţele de transport încă nu s-au eliberat pentru
cursele în vigoare şi comisia de specialitate din consiliul judeţean, împreună
cu comisia din cadrul A.R.R.nu a făcut o evaluare în trafic şi eu consider ca,
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noi acuma să mai iniţiem un nou proiect sau modificarea proiectului vechi cu
suplimentarea aproximativ a 300 de curse, când în programul de transport
sunt vreo 400 de curse, vă daţi seama ce s-ar întâmpla, oricum nu se
efectuează decât cam 70 % din cursele existente. Pentru simplul fapt că unii
transportatori doresc să aibă toate orele ocupate, să nu se bage alţi
transportatori....
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Acuma dumneavoastră vorbiţi în calitate de consilier judeţean sau
operator ?
Domnul consilier Kira Beniamin:
Eu vorbesc în calitatea de consilier judeţean care am informaţii despre
transportul judeţean de persoane.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Stimaţi colegi, stimate domnule coleg Beni Kira, nu vreau să mă
înţelegeţi greşit şi să consideraţi ca un atac personal. Vă rog foarte mult, în
calitate de vicepreşedinte al consiliului judeţean şi de coleg şi prieten al
dumneavoastră să vă decideţi ce faceţi. Sunteţi consilier judeţean sau sunteţi
persoană implicată ? De când funcţionează acest consiliu judeţean toate
proiectele de hotărâre care sunt legate de transport au fost împiedicate într-un
fel sau altul să îşi ia cursul normal. S-au găsit tot felul de chichiţe, de virgule,
de amâmări pentru ca să adoptăm aceste proiecte de hotărâre.
Vă rog să mă credeţi că nu este în beneficiul nimănui, nici al
cetăţenilor judeţului, nici al dumneavoastră personal, ca aceste proiecte de
hotărâri care sunt legate de transport să fie amânate sau să se găsească
impedimente. Eu v-aş ruga, pentru că legea spune foarte clar, să vă abţineţi
din toate punctele de vedere să vă exprimaţi în legătură cu proiectele de
hotărâre care se dezbat în consiliul judeţean şi au legătură cu activitatea
dumneavoastră. Acest lucru nu mai poate continua în acest stil, nu putem
amâna la nesfârşit.
Domnul consilier Kira Beniamin:
Mai vreau să menţionez că şi eu am cerere de suplimentare pe unele
trasee din partea firmei pe care o reprezint, dar analizând azi aceste solicitări
costat că nu este nevoie şi nu avem pentru ce să suplimentăm. Unele societăţi
cer suplimentare cu 20 de trasee, în timp ce licitaţia care s-a obţinut a fost
doar cu opt curse. Mulţumesc şi mă abţin.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Supun spre aprobare, sunt de fapt două proiecte pentru ordinea de zi,
propunerea mea, respectiv propunerea domnului Govor. Domnul Govor
menţineţi propunerea ?
Domnul consilier Govor Mircea:
Consider că, de când sunt în consiliu judeţean nu am vorbit degeaba,
vă rog dacă am propus, să supuneţi la vot. Nu aceasta este problema,
consider că trebuie studiat mai atent problema care s-a pus pentru că
dreptatea este undeva mai la mijloc. Eu ştiu despre ce este vorba, dacă
neapărat vrem să ieşim în evidenţă în campania electorală pentru că cineva
este foarte de acord cu anumite probleme, nu am nimic împotrivă. Eu am
făcut o propunere pe care nu pot să mi-o retrag că nu pot să vorbesc în vânt.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Sunt două probleme pentru care ar trebui astăzi să aprobăm acest
proiect, pe de o parte, în regulamentul aprobat de noi privind transportul
public intrajudeţean este această prevedere că, din trei în trei luni, la
solicitarea consiliilor locale să modificăm aceste trasee. În al doilea rând, au
fost foarte multe solicitări din partea consiliilor locale din tot judeţul de a
modifica aceste trasee.
De fapt proiectul de hotărâre este o transpunere a solicitărilor acestor
modificări ale primăriilor, împreună cu operatorii analizând traficul de
persoane, mai ales de când a început şi activitatea şcolară. Acestea sunt
motivele pentru care propun menţinerea proietului pe ordinea de zi.
Supun spre aprobare proiectul ordinii de zi, prima dată în varianta
propusă de mine, cu acele modificări şi completări. Cine este de acord cu
acea ordine de zi ?
(Sunt unele nedumeriri din partea consilierilor).Este o propunere a
mea prin care am propus scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de
hotărâre nr.4,9 şi 10, respectiv introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de
hotărâri privind spitalul pentru psihiatrie, pentru Ordonanţa 19 la Crucişor,
pentru îndemnizaţia de dispozitiv pentru DGAPSC, respectiv statul de
funcţii. Aceasta a fost propunerea mea şi faţă de această propunere mai există
propunerea domnului Govor.
Prima dată supunem la vot propunerea domnului Govor pentru
scoaterea de pe ordinea de zi a pct.11. 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.
Cine este de acord cu această propunere, ca să scoate de pe ordinea de
zi ? 8 am numărat, doamna secretar, vă rog să confirmaţi. Cine este
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împotriva acestei propuneri ?Da, mulţumesc. Cine se abţine ? 4 abţineri.
Doamna secretar, vă rog declaraţi.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Sunt 18 voturi pentru.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Sunt 18 pentru, 8 împotrivă, 4 abţineri. Se analizează dacă persoana
respectivă a avut sau nu drept de vot. Supun spre aprobare proiectul ordinii
de zi în forma prezentată de mine. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Nu sunt, vă mulţumesc.
Propun să trecem la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a
mandatului de consilier judeţean al domnului Ştier Peter
Gabriel.
Comisia de specialitate, vă rog prezentaţi avizul.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Am avizat favorabil primul proiect de pe ordinea de zi.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Având în vedere că hotărârea aceasta se adoptă cu votul deschis al
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, supun aprobării proiectul de
hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
judeţean al domnului Veres István.
Comisia de specialitate, vă rog prezentaţi avizul.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Am avizat favorabil, şi acest proiect de hotărâre întruneşte condiţiile
legale.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul consilier judeţean care a revenit în consiliul judeţean, domnul
consilier Vereş, bine aţi revenit în rândurile noastre, bineânţeles trebuie să şi
votăm. Şi această hotărâre se adoptă cu votul deschis al majorităţii
consilierilor prezenţi la şedinţă. Supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine
este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc.( Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.)
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Domnule consilier Vereş, vă rog să veniţi să depuneţi jurământul.
Doamna secretar, poftiţi. (Toată lumea se ridică în picioare).
Doamna secretar Cornelia Bota:
În conformitate cu prevederile art.32 şi cele ale art.90 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr.123/20.II.2007, cu modificările şi completările
ulterioare, domnul Vereş Istvan depune următorul jurământ în faţa
Consiliului Judeţean Satu Mare:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea
ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului. Aşa
să-mi ajute Dumnezeu !”
Domnul consilier Vereş Istvan:
Jur, esküszöm. (Apoi semnează formularul de jurământ).
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, putem să trecem la următorul proiect.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale
Consiliului Judeţean Satu Mare.
Comisia de specialitate, vă rog să prezentaţi avizul, doamna
Mărginean.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
De fapt domnul Vereş înlocuieşte în comisiile de specialitate în care a
fost domnul consilier Ştier pe acesta în ambele comisii. Nu se modifică
altceva, dacă nu sunt şi alte observaţii, supun aprobării proiectul de hotărâre.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea
a fost adoptată în unanimitate.)
4. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Csehi Árpád
Szabolcs, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, să
reprezinte interesele judeţului Satu Mare în Adunarea
Generală
Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor
S.C.Apaserv Satu Mare SA, din data de 28 noiembrie 2008.
La acest proiect de hotărâre, vreau să vă informez, şi am rugat pe
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doamna secretar să aveţi şi în mape, atât proiectul şedinţelor A.G.A.din 28
noiembrie, cât şi hotărârea consiliului local Satu Mare care este majoritar la
Apaserv, prin care au prelungit mandatul membrilor consiliului de
administraţie până la începutul anului 2009, ca urmare acel punct de pe
ordinea de zi a şedinţei A.G.A.privind numirea noului consiliu de
administraţie nu se va mai vota. Aceasta trebuia să fie completarea, având în
vedere şi hotărârea consiliului local Satu Mare. Comisia de specialitate, vă
rog să rezentaţi avizul.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Comisia juridică a avizat favorabil delegarea domnului preşedinte.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă sunt şi alte observaţii sau completări la acest proiect de hotărâre?
Cu menţionarea, având în vederea hotărârea consiliului local Satu Mare, că
nu se va da şi nici nu cer mandat pentru acel punct de pe proiectul ordinii de
zi a A.G.A.privind numirea consiliului de administraţie.
Cu această menţiune, supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este
pentru ? Împotrivă ? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.)
5. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din fondul de
rezervă prevăzut în bugetul propriu de venituri si cheltuieli al
judeţului Satu Mare pe anul 2008.
Comisia de specialitate, vă rog să prezentaţi avizul.
Domnul consilier Puie Dorin:
Aviz favorabil din partea comisiei.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă sunt şi alte observaţii sau completări la acest proiect de hotărâre?
Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea
a fost adoptată în unanimitate.)
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi redistribuirea
sumelor prevăzute în anexa nr. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Satu Mare nr. 19/2008 privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrare alocate judeţului Satu
Mare pe anul 2008, prin Legea bugetului de stat pe anul 2008
nr. 388/2007, respectiv repartizarea unor cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
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destinate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală
pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare
locală, pe anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Puie Dorin:
Aviz favorabil din partea comisiei. Dar domnule preşedinte, am dori să
vă facem o propunere de modificare, în sensul majorării sumei alocate
Primăriei Botiz anexa 1 la hotărâre cu 20.000, prin diminuare cu 10.000 de la
Turţ, respectiv cu 10.000 de la Medieşu Aurit.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă sunt şi alte observaţii sau completări la acest proiect de hotărâre?
Susţin varianta comisiei având în vedere că nu influenţează totalul
sumelor. Supun aprobării proiectul de hotărâre cu această propunere.Cine
este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate.) Oricum, am analizat împreună, s-a făcut la propunerea comisiei
fără a influenţa totalul.
7. 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 de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Puie Dorin:
Aviz favorabil din partea comisiei.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă sunt şi alte observaţii sau completări la acest proiect de hotărâre?
Supun aprobării proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este
pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.)
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean 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 de specialitate, Comisia de drumuri.
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Domnul consilier Govor Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Pentru a nu lucra de trei ori, în ceea ce priveşte licitaţia pe ansamblu,
cum am discutat data trecută, respectiv cele două distanţe mici pentru
siguranţa circulaţiei, respectiv Amaţi şi Remetea, le-am comasat să fie şi
operative şi să nu se lucreze de trei ori pe aceiaşi probleme, aş dori, pentru că
priveşte siguranţa circulaţiei, să menţionăm în continuare aceste două poziţii
prioritare. În şedinţa următoare, şi vă propun şi cu această ocazie, în luna
noiembrie fiind 24-25 în ultima săptămână, ştiu că este campanie electorală,
dar, pentru că expiră şi nişte termene de depunere a proiectelor şi colegii de
la Direcţia de dezvotare regională lucrează la ele, ca să putem depune în
termenul legalm, va fi şi acest punct deja cu sume majorate, asftel încât să
putem demara lucrările. La data respectivă, pentru că în 20 are loc licitaţia
pentru drumuri, caietul de sarcini este deja pe SEAP, se face şi adjudecarea
licitaţiei până atunci, ca urmare, se va cunoaşte şi preţul şi se va putea stabili
numărul de kilometri pe care le vom include, în funcţie de resurse şi preţul
unitar.
Ca urmare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma
iniţiată, cu acea menţiune privind menţinerea acelor priorităţi.
Domnul consilier Govor Mircea:
Cu condiţia să fie şi bani, este condiţia cea mai importantă pentru că
toată ziua aud pe toate posturile de radio şi televiziune şi în presă că atâţia
bani intră aici în judeţ şi văd că vistieria e goală. Trebuie să fie bani, nu pe
hârtie ci în contul consiliului judeţean. În fiecare zi, la radio, la televiziune,
apare foarte mulţi bani care intrat în judeţul Satu Mare. Nu a intrat nici un
bani, aici e problema şi de aceea ar trebui să clarificăm lucrurile. Trebuie să
fie bani, nu să fie bani din gură ci din fapte.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Vreau să întreb, domnul lider de grup de la P.S.D., nu înţeleg, dacă nu
au intrat bani ce au repartizat la punctele dinainte. La punctele 6,7 şi 8 la
rectificarea bugetului, să înţeleg că am repartizat nimic nu ? nu bani am
împărţit ?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Haideţi să clarificăm situaţia. Judeţul Satu Mare a beneficiat în luna
trecută în jur de 51 milioane, vorbesc de tot judeţul privind rectificarea
bugetară. Din aceste sume, hotărârea privind 15 milioane de lei nu a venit de
la Bucureşti în contul consiliului judeţean pentru destinaţia stabilită. Ceea ce
am repartizat, pe de o parte este din fondul de rezervă, pe de altă parte, cote
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defalcate din impozitul pe venit. Celelalte sume adică 35,3, 36 milioane au
ajuns deja săptămâna trecută în conturile consiliilor locale şi a consiliului
judeţean.
Supun aprobării proiectul de hotărâre cu observaţiile formulate. Cine
este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?Nu sunt, vă mulţumesc.(Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.)
9. 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.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Draveczky Carol:
Comisia a avizat favorabil. Doar domnul preşedinte dacă are ceva de
observat, dar a fost avizat şi semnat.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
La acest proiect de hotărâre Consiliul Local Beltiug a venit cu o
Propunere după ce materialele au fost deja elaborate, ca urmare, nu am mai
modificat anexa dar s-a discutat inclusiv la comisie, este vorba despre traseul
Beltiug-Ghirişa, aveţi şi în mape acea propunere. Eu aş dori să aprobăm
proiectul de hotărâre în forma iniţiată şi incluzând şi acest traseu. Dacă sunt
cereri din partea consiliilor locale, împreună cu operatorii sau din partea
dumneavoastră a consilierilor judeţeni dacă se doreşte să se formuleze
modificări la aceste trasee care, repet, au fost elaborate în baza solicitărilor
exprese şi scrise ale autorităţilor locale.
Dacă nu, supun aprobării cu acea completare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Doamna secretar confirmaţi
numărul de voturi. Cine este pentru ?
Doamna secretar Bota Cornelia:
16.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
16. Împotrivă ? Confirmaţi, vă rog.
Doamna secretar Bota Cornelia:
9.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Şi abţineri ?
Doamna secretar Bota Cornelia:
5.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Încă odată, mai sus, vă rog. 4, doamna secretar.
Doamna secretar Bota Cornelia:
4.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă rog să consemnaţi rezultatul votului, atunci, încă odată.
Doamna secretar Bota Cornelia:
16 „pentru”, 9 „împotrivă” şi 4 „abţineri”. S-a adoptat.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
S-a adoptat. N-aţi numărat bine. Eu totuşi, matematic şi contabiliceşte,
nu dă lungul cu latul. Doamna secretar, trebuie să mă apuc eu să numărăm.
Cine este „pentru”, încă o dată ? 18 sunt, doamna secretar, „pentru”. Cine
este împotrivă ? 7 ? Domnul Kira nu aveţi dreptul să votaţi.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Nu participaţi la vot că sunteţi persoană implicată, aţi făcut o cerere în
acest sens, sunteţi operator, citiţi regulamentul.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă prin această măsură doriţi ca hotărârea să nu fie valabilă, este o
modalitate.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Putem să cerem suspendarea dumneavoastră din funcţia de consilier
dacă această hotărâre este atacată. Dacă boicotaţi activitatea consiliului
judeţean vom cere suspendarea. Dacă nu respectaţi legea, suportaţi
consecinţele.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă rog, ultima dată supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine
este pentru ? 18. Împotrivă ?

12

Doamna secretar Bota Cornelia:
7.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
8, inclusiv domnul Kira, consemnaţi în procesul-verbal. Cine se
abţine? 4 abţineri, vă mulţumesc. Hotărârea a trecut. Trecem la următorul
punct de pe ordinea de zi.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene în judeţul
Satu Mare DJ 109 L – Negreşti Oaş – Turţ”.
Comisia de specialitate, vă rog să prezentaţi avizul. Domnul
Günthner?
Domnul consilier Günthner ?
Am avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Dacă sunt observaţii ? Dacă nu, supun aprobării
proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice în faza Proiect Tehnic pentru proiectul
„Modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene în judeţul
Satu Mare DJ 109 L – Negreşti Oaş – Turţ”.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Günthner ?
Am dat aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Dacă nu sunt alte observaţii, supun aprobării
proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
14. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării pentru
proiectul „Modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene
în judeţul Satu Mare DJ 109 L – Negreşti Oaş – Turţ”.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Günthner ?
Am dat avizat favorabil.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Dacă nu sunt şi alte observaţii, supun aprobării
proiectul de hotărârii. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
S-a adoptat acest set de hotărâri, mulţumesc echipei care a fost
implicată în realizarea acestui proiect, vreau să vă informez stimaţi consilieri
judeţeni, în cursul zilei de mîine se depune la A.D.R.Nord-Vest Cluj
documentaţia completă. Sper, în decurs de 2-3 săptămâni să avem contractul
semnat în acest sens, fiind primul proiect pe Programul Operativ Regional
pentru judeţul Satu Mare. Din partea consiliului judeţean documentaţia va fi
depusă de domnul vicepreşedinte Macec care coordonează Direcţia de
dezvoltare regională, dacă sunt colegi de la Comisia de dezvoltare regională
sau alţi consilieri judeţeni care doresc să însoţească acest proiect, cred că nu
este un impediment.
Domnul vicepreşedinte Macec:
Doresc să vă informez că în cursul zilei de mâine depunem şi proiectul
pentru Drumul Judeţean 194, acela de la Terebeşti cu care am avut probleme
nesfârşite. Tot pe Programul Operaţional Regional, pe aceiaşi axă.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Documentaţia pentru DJ 194 urmează să fie în prima fază pentru
evaluare iar pe DJ 109 putem să trecem deja la faza semnării contractului de
finanţare.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei
nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr.181/2008
privind constituirea asociaţiei cu denumirea „Asociaţia de
dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi
apă uzată din judeţul Satu Mare”.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Günthner ?
Comisia de dezvoltare regională a avizat favorabil acest proiect.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă sunt şi alte observaţii sau completări la acest proiect de hotărâre?
Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma iniţiată.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt. (Hotărârea a fost adoptată
în unanimitate).
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16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la
Hotărârea
nr.177/2005 privind înfiinţarea Comisiei de
Evaluare a Persoanelor cu handicap pentru Adulţi Satu Mare,
cu modificările şi completările ulterioare.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Pinter Jozsef:
Comisia a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă sunt şi alte observaţii sau completări la acest proiect de hotărâre?
Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma iniţiată.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt. (Hotărârea a fost adoptată
în unanimitate).
17.Proiect de hotărâre privind angajarea Consiliului Judeţean
Satu Mare în vederea finanţării lucrării „Reamenajare şi
reabilitare clădire str.Piaţa Revoluţiei nr.23 în vederea mutării
Secţiei psihiatrie acuţi şi Secţiei psihiatrie cronici” din cadrul
spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare cu suma de 1.515.123
lei în perioada 2008-2009.
Înainte de a cere avizul comisiei, trebuie să vă informez că în acest an
pentru această destinaţie s-a alocat 1 milion 200, în urma devizului estimativ
suma este mai mare şi ca să poată fi lucrarea licitată se necesită acest
angajament din partea noastră. De fapt acea suplimentare, dacă va fi şi
contractată cu suma respectivă, priveşte exerciţiul bugetar 2009. Aceasta
pentru informare.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Puie Dorin:
Aviz favorabil din partea comsiei.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Dacă sunt şi alte observaţii ? Dacă nu sunt, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă
? Abţineri ? Nu sunt. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
18. Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri din depozitul
special constituit potrivit art. 2 din O.G.R. nr. 19/1994, cu
modificările şi completările ulterioare, bugetului propriu al
comunei Crucişor, pentru cofinanţarea execuţiei lucrărilor la
obiectivul „Locuinţe sociale în loc. Poiana Codrului, str. Romilor
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nr. 280, comuna Crucişor, judeţul Satu Mare”, realizat în
conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996.
Comisia de specialitate.
Domnul consilier Puie Dorin:
Aviz favorabil şi la acest proiect.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Dacă sunt şi alte observaţii ? Dacă nu sunt, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă
? Abţineri ? Nu sunt. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.85/2007 a
Consiliului Judeţean Satu Mare privind acordarea
indemnizaţiei de dispozitiv pentru salariaţii Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu
Mare.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Puie Dorin:
În urma votului din comsie 4 la 3 „pentru” acest proiect în forma
prezentată de dumneavoastră, ca urmare aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Este vorba despre colegii de Direcţia de Protecţia Copilului şi
Asistenţă Socială care în urma trecerii în categoria funcţionarilor publici nu
ar mai beneficia de acest drept de care beneficiază şi alţi colegi din aparatul
consiliului judeţean.
Dacă sunt şi alte observaţii ? Dacă nu sunt, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă
? Abţineri ? Nu sunt. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare.
Comisia de specialitate, vă rog.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
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Vă mulţumesc. Dacă sunt şi alte observaţii ? Dacă nu sunt, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă
? Abţineri ? Nu sunt. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
Trecem la punctul D i v e r s e de pe ordinea de zi, domnul Mircea
Ardelean.
Domnul consilier Ardelean Ioan Mircea:
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, în zilele acestea m-am plimbat şi
eu prin judeţ şi am văzut starea drumurilor din judeţ şi aş avea o propunere,
ca să analizăm, prin direcţia de specialitate, drumul de la Viile Satu Mare la
Medişa. Aş dori să vă spun că în această localitate nu ajunge informaţia
scrisă decât o singură dată pe lună. Din cauza faptului că nu este asfaltat
drumul aceşti oameni sunt rupţi de realitate şi sunt convins, cum am găsit
soluţii pentru alte drumuri, vom găsi şi pentru acest drum ca să-l asfaltăm. Aş
avea rugămintea ca în următoarea şedinţă de consiliu direcţia de specialitate
să analizeze şi să ne dea un răspuns.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul consilier, dacă doriţi, luni dimineaţa, şi cu colegii de la
Direcţia de specialitate putem să mergem la faţa locului să vedem concret.
Domnul consilier Ardelean Ioan Mircea:
De acord.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Atunci luni. Alte observaţii ? Domnul Govor.
Domnul consilier Govor Mircea:
Mă gândesc că nu toţi consilierii judeţeni sunt informaţi cu ce s-a
întâmplat cu banii din rezervă. Poate, dacă îmi permiteţi, să spun despre ce a
fost vorba. Acei bani din rezervă au fost împărţiţi în mod corect după
numărul de consilieri pe care-i avem, iar fiecare formaţiune în parte a putut
să ajute sau nu o comună de la altă formaţiune politică. Eu aş vrea să
informez pe colegii meu care nu ştiu, probabil, cei de la PD-L pentru că noi,
formaţiunea noastră politică a renunţat la 200 milioane lei vechi, 20.000 lei
noi pentru comuna Socond şi la 70.00, adică 700 milioane pentru comuna
Berveni, unde este tot primar PD-L. Asta am făcut-o ca să ajutăm
comunităţile de acolo. Am vrut să informez corect colegii noştri din consiliu
judeţean pentru că, vedeţi, se uită toţi peste hârtii şi nu ştiu ce să vadă acolo,
ce citesc.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Ca urmare, şi dumneavoastră confirmaţi faptul că această repartizare sa făcut analizând necesităţile şi nevoile fiecărui consiliu local în parte,
fiecărei comunităţi locale, din suma modestă de, total cu fond de rezervă, 886
mii lei, cred şi sper că, am reuşit o împărţire în funcţie de priorităţi.
Bineânţeles, fiecare consilier local consideră un proiect mai prioritar, dar, pe
ansamblu, iată şi cu ocazia votului a rezultat că, a fost un consens în acest
sens.
Vreau o clarificare şi vreau să vă cer scuze şi doamna secretar, vă rog
să luaţi măsurile, la proiectul de hotărâre de la pct.17 era trecut Piaţa
Revoluţiei 23, este Piaţa Eroilor Revoluţiei nr.2 este adresa exactă. Cu
această modificare, şi vă rog să verificaţi unde s-a comis această eroare.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Nu am vrut să iau cuvântul la acest punct dar trebuie să răspund
domnului Govor. Aţi spus că ne uităm toţi şi nu ştim ce citim. Eu în numele
meu şi a colegilor vă spun că ştiu exact ce citesc în documentele acestea. Leam trecut prin Comisia de buget-finanţe, am analizat poziţie cu poziţie, ştiu
să citesc limba română şi înţeleg ce scrie aici.
Domnul consilier Govor Mircea:
Eu nu am spus aşa, am spus exact, colegii mei de la PD-L.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, domnul Holdiş şi după aia eu zic că acest subiect îl putem
încheia.
Domnul consilier Holdiş Ioan:
Nu am avut de gând să iau cuvântul, dar Mircea m-a provocat şi cred
că ar fi bine să-i răspundem. După cum ştiţi, conform Hotărârii de Guvern
nr.1155 acele sume au fost alocate, cum au fost alocate. Primarii noştri,
localităţile unde avem noi primari, au primit foarte puţin sau deloc. Ieri, când
ne-am întâlnit cu liderii de grup, am avut două propuneri. Una, să dăm mai
mulţi bani comunelor care nu au primit şi aici a fost comuna Botiz şi comuna
Valea Vinului, deci cu primar PSD-ist şi primar PD-L-ist, fără să facem
diferenţe.
Al doilea criteriu a fost următorul: haideţi să vedem comunele care au
primit mai puţin şi acolo să dăm grosul. Eu vreau să le mulţumesc colegilor
de la Partidul Liberal, UDMR-ului care ne-a ajutat şi nu vreau să spun acum
ce sume ne-au alocat, au renunţat la toată partea care li se cuvenea şi am dato comunelor unde avem primari PD-L-işti. Mai puţin P.S.D.-ul care a dat
într-adevăr 20.000 la Socond pentru că aveau ei nu ştiu ce interese şi au mai
dat ceva pe la Lucăceni că era un drum care trebuia terminat.
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M-aş bucura ca pe viitor să nu mai avem criterii de acest gen, ce
primar avem, ce coloratură politică sau ce ochi are. Haideţi să vedem care
sunt priorităţile localităţilor şi comunităţilor pe care le reprezentăm şi să le
dăm bani pe obiective sau proiecte pe care le au de realizat în acea localitate.
Aş vrea ca pe viitor să luptăm un pic penru acest patriotism local şi să nu mai
mergem pe interese de partid.
Domnul consilier Govor Mircea:
Eu am spus şi spun din nou, aceşti bani din rezervă s-au împărţit în
mod echitabil pe toate formaţiunile politice. Că noi am renunţat la 900 de
milioane în favoarea PD-L-ului şi sunt nemulţumiţi, îmi pare rău. Nu ştiu de
aici încolo cine la ce a renunţat, eu am sus că noi am renunţat la treaba
aceasta. Mă surprinde să aud că dumneavoastră aţi renunţat, eu nu ştiu la ce
aţi renunţat dumneavoastră sau colegii de la PNL că nu mă interesează. La
început au fost împărţiţi în mod exchitabil, după câţi consilieri suntem, din
care noi am renunţat la 900 de milioane.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Sunt de părere că această repartizare a fost una corectă şi rezultă acesta
şi din vot. Două comune au fost uitate prin hotărârea de guvern de rectificare,
comuna Valea Vinului şi comuna Botiz. Analizând cele două comune,
situaţia execuţiei bugetare şi posibilităţile financiare ale celor două localităţi,
a rezultat faptul că, Valea Vinului are nevoie de surse mai mari în comparaţie
cu Botiz.
A doua categorie este de comune care au probleme pentru închiderea
execuţiei bugetare din cauza cofinanţării pe proiecte, respectiv a datoriilor
acumulate din cauza acelor proiecte de investiţii demarate. Exclusiv, putem
să spunem, alocaţiile au fost făcute din aceste considerente şi sunt de părere
că nu culoarea politicului şi-a spus cuvântul. Este un element foarte bun
pentru că am analizat în cunoştinţă de cauză acest material.
Domnul consilier Govor Mircea:
Chiar asta zic, având în vedere comuna Valea Vinului care nu a luat
nici un ban, noi am considerat de cuviinţă să dăm la Valea Vinului ce ni s-ar
cuveni nouă şi să ajutăm două comune a PD-L-ului. Noi nu facem diferenţă
între oameni dar e bine ca oamenii să fie informaţi că nu sunt informaţi
corect. Nu ştiu dacă am greşit sau nu am greşit că am alocat 900 de milioane.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Repet, eu sunt de părere că a fost o rectificare foarte corectă.
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Domnul consilier Puie Dorin:
Vreau să precizez că eu nu cred că aceşti bani sunt ai PSD-ului, sau ai
UDMR-ului sau ai PNL-ului pentru că sunt ai Consiliului Judeţean Satu
Mare sau a judeţului Satu Mare. Nu cred că în Turţ dacă au votat un primar
PD-L au un rang inferior comparativ cu cei care locuiesc în localităţi care au
primar PSD, UDMR sau PNL.
A doua problemă, eu cred că nu trebuie să ai prea multă şcoală ca să te
uiţi peste acea hotărâre de guvern şi să vezi că s-au repartizat nişte bani pe
primăriile preponderent care au astăzi primari la guvernare PNL, UDMR, cu
sprijin PSD şi să le compari cu ceea ce s-a repartizat acuma.
Domnule Mircea, nu înseamnă că, dacă noi suntem “tineri
consilieri”nu ne pricepem la cifre sau nu ştim să interpretăm anumite cifre
care ni se prezintă sau ni se bagă sub nas. Poate asta era înainte. Eu zic că le
putem interpreta şi să le dăm un sens în mersul normal al lucrurilor.
Domnul consilier Petric Octavian:
Întrucât a fost invocat PSD-ul, formaţiune din care cu cinste fac parte,
vreau să fac o precizare. Să nu uităm că în 2005, tot printr-o hotărâre de
guvern au fost alocate sume importante, şi aici mă refer la primăriile PD-Lului. Dacă vom analiza şi ne vom duce în spate, o să vedem că alăturat a mai
venit tot o hotărâre de guvern prin care li s-a aprobat să cheltuiască banii, că
nu puteau în decembrie să cheltuiască toţi banii, să cheltuiască până în anul
următor, respectiv februarie. Şi atunci, dacă vedem ce sume au fost alocate
Partidului Democrat Liberal şi PSD-ului, o să vedem care a fost diferenţa.
Totul în viaţă se plăteşte, dacă ei atunci au făcut jocul lor că erau la
guvernare, acuma a venit suma şi s-a tras linie şi s-a dat rezultatul.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Eu aş avea o propunere de fond. Vorbim despre istorie, eu privesc în
viitor. Mă bucură faptul că faţă de aceste probleme invocate astăzi noi am
aprobat în funcţie de necesităţi. Vă recomand acest capitol să-l închidem.
Dacă sunt alte probleme la capitolul “Diverse”. Dacă nu, mulţumesc pentru
prezenţă, cu menţionarea că, la sfârşitul lunii, în ultima săptămână, deşi este
campanie electorală, trebuie să ne revedem. Vă mulţumesc.
PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Csehi Árpád Szabolcs
Cornelia Bota
Re.Sz.E.
2 ex.
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