ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES-VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Satu Mare
din 29 decembrie 2008
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Bună ziua, vine aţi venit !
Această şedinţă a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.370 din
22.12.2008 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, precum şi publicarea unui anunţ în presa locală, conform
prevederilor legale.
Sunt prezenţi 30 de consilieri judeţeni. Lipseşte domnul Ciucoş Liviu,
domnul Holdiş Ioan şi domnişoara Rácz Éva Maria. Majoritatea consilierilor
în funcţie fiind prezenţi, şedinţa este legal constituită.
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.
Înainte de a trece la proiectul ordinii de zi, permiteţi-mi, vă rog, să
salut pe parlamentarii care au câştigat în 30 noiembrie un mandat, cei care
sunt prezenţi. Mulţumim că ne onorează cu prezenţa, unii dintre ei având în
prezent dubla calitate de consilier judeţean, respectiv deputat sau senator.
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Proiectul ordinii de zi cuprinde trei puncte, conform convocării:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
judeţului Satu Mare şi a bugetelor instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din bugetul judeţului pe anul 2008.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean nr. 15/2008 privind utilizarea unor sume din
fondul de rulment al Consiliului Judeţean Satu Mare pe anul 2008,
cu modificările ulterioare.
3. 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.
Dacă sunt observaţii legat de această ordine de zi ? Dacă nu sunt,
supun aprobării proiectul ordinii de zi. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt, mulţumesc. (Ordinea de zi a fost aprobată 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 de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Puie Dorin:
Aviz favorabil, dar cu următoarea menţiune, domnule preşedinte, v-am
ruga să mai introduceţi un articol 1, dat fiind faptul că, Clubul Sportiv Unio
au avut alocaţi 14.000 pentru Secţia de baschet pe care nu i-au utilizat, vă
propunem ca din acei bani care i-au returnat înapoi, 10.000 să fie repartizaţi
la Clubul Sportiv Municipal, iar 4.000 intră în fondul de rulment şi se
reportează anul viitor. Mai concret, art.1: Se aprobă alocarea sumei de
10.000 lei la Clubul Sportiv Municipal Satu Mare de la cap.67.02 Cultură,
recreere şi religie - Activităţi culturale, sportive şi de tineret de interes public
judeţean.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, alte observaţii ? Dacă nu sunt, supun spre aprobare
proiectul de hotărâre în forma prezentată şi cu modificarea propusă de
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comisia de specialitate. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Hotărârea a
fost adoptată în unanimitate.
Între timp a venit şi domnul consilier Holdiş Ioan.
Următorul punct,
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 15/2008 privind utilizarea
unor sume din fondul de rulment al Consiliului Judeţean Satu
Mare pe anul 2008, cu modificările ulterioare.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Puie Dorin:
Aviz favorabil din partea comisiei.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte probleme ? Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de
hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt,
mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Ultimul punct de pe ordinea de zi,
3. 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, vă rog.
Domnul consilier Govor Mircea:
Aviz favorabil, aici dacă-mi permiteţi domnule preşedinte, aş vrea să
dezvolt un pic acest subiect. După cum ştiţi, în ultima şedinţă de consiliu, s-a
alocat o sumă de bani pentru repararea unor tronsoane de drum, pe ultima
sută de metri, ceea ce a fost un lucru foarte bun, dar pentru că au fost şi
îngheţurile şi timpul nu a fost prea favorabil aş cere ca cei care fac parte din
comisiile de recepţie şi se ocupă de aceste aspecte, să verifice, şi pe parcurs
să ia legătura cu cei care au executat lucrările, pentru că în unele lucruri nu sa făcut cum ar trebui să fie făcute. Aş dori ca cei din Direcţia Tehnică să
verifice aceste lucruri pe parcurs, fiind în garanţie se pot remedia aceste
aspecte.
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Vizavi de cei care întreţin drumurile pe perioada de iarnă, am fost în
judeţ în mai multe locuri şi, chiar dacă nu a fost zăpadă, au fost porţiuni de
drumuri care erau cu gheaţă. Noi nu putem să fim mereu pe drumuri şi să
verificăm, ar trebui ca firmele care au câştigat această lucrare să-şi numească
oameni care să fie pe fază şi să rezolve aceste neajunsuri, pentru că ne
pomenim că o să fie şi zăpadă şi n-o să poată face faţă.
Aici, pentru că suntem la sfârşit de an, aş da şi o sugestie pentru ce
urmează în anii următori, când încredinţăm aceste lucrări să verificăm dacă
au mai realizat lucrări de acest gen la nivelul consiliului judeţean şi dacă sunt
în măsură să asigure acest gen de lucrări, pentru că vin tot felul de firme cu
oferte foarte tentante, practic de dumping, şi până la urmă nu o duc la capăt.
Dacă-mi permiteţi, pentru că suntem la sfârşit de an, aş vrea să
mulţumesc la toţi care sunt în Comisia Tehnică unde sunt preşedinte şi la tot
aparatul din consiliul judeţean pentru colaborarea pe care am avut-o pe
2008. Vreau să vă spun că de când sunt consilier, de cinci ani de zile, a fost
anul cel mai bun din punct de vedere al finanţării lucrărilor pe aceste
tronsoane de drumuri din judeţul Satu Mare.
Vreau să mulţumesc, în primul rând, consilierilor judeţeni pentru că au
fost foarte receptivi la ceea ce trebuia să se întâmple în judeţ, vreau să-i
mulţumesc domnului preşedinte Ciocan, celor doi vicepreşedinţi, domnul
Günthner şi doamna Paula Mare care au fost până în luna iunie, vreau să-i
mulţumesc domnului senator Valer Marian care a fost directorul de cabinet al
preşedintelui consiliului judeţean şi din punct de vedere juridic a rezolvat
toate aceste probleme, vreau să vă mulţumesc, din iunie încoace, în special
dumneavoastră domnule preşedinte, pentru că aţi fost la înălţimea pretenţiilor
acestui consiliu judeţean care nu este uşor de condus. Suntem aici patru
formaţiuni politice şi fiecare avem electoratul nostru şi fiecare vrea să facă
ceva pentru acest electorat şi pentru acest judeţ. Vreau să mulţumesc şi
celorlalţi consilieri judeţeni şi într-adevăr se vede că vrem să facem ceva
pentru acest judeţ.
Pentru anul care vine, vă rog să demarăm proiectele şi licitaţiile pentru
anul care urmează, să nu ne pomenim că ajungem în vară sau în toamnă şi nu
o să le putem realiza. Sunem reprezentanţii populaţiei judeţului şi trebuie să
facem ceva pentru oameni în anul care urmează şi vă rog să nu rămânem mai
în urmă decât am fost în 2008. Chiar dacă urmează o criză economică, noi
vrem să fim peste ceea ce am realizat în 2008, să nu uităm că suntem la
guvernare şi avem o obligaţie deosebită pentru cetăţenii acestui judeţ,
împreună cu colegii de la PD-L şi bineînţeles cu colegii de la UDMR şi cei
de la P.N.L.
La sfârşit de an, vă rog să venim în faţa cetăţenilor acestui judeţ şi să
le spunem că vom fi peste ceea ce am fost până acuma. Eu vă mulţumesc şi
rămân cu speranţa că aşa va fi.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc şi eu, dacă sunt şi alte observaţii la acest punct de pe
ordinea de zi ? Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma
iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumesc. (Hotărârea
a fost adoptată în unanimitate).
Domnii senatori, domnii deputaţi, dacă doriţi să interveniţi ? Deja, am
primit două demisii din partea domnului Günthner şi domnului Ciocan
privind încetarea calităţii de consilier judeţean. Vă mulţumim pentru
colaborare şi dorim mult succes în noua calitate, cea de parlamentar. Ceilalţi
colegi, ne bucurăm dacă optaţi pentru calitatea de consilier judeţean, aceasta
rămâne la latitudinea dumneavoastră. Dacă doriţi să luaţi cuvântul ?
Domnul senator Günthner Tiberiu:
Cred că şi eu trebuie să mulţumesc colegilor consilieri cu care am
încheiat un an deosebit, cum a amintit şi domnul Govor, un an plin de
realizări, foarte multe realizări, nu suficiente. Au fost şi nerealizări pe care nu
am reuşit să le ducem la bun sfârşit, totuşi multe din investiţiile nefinalizate
sunt în curs, amintesc Groapa de gunoi, Luna-Şes, unde s-au făcut demersuri
importante ca să fie demarate. De asemenea, aş dori să mulţumesc aparatului
consiliului judeţean, eu cred că este format din oameni deosebiţi cu care,
pentru mine, a fost o plăcere să lucrez, cu care se poate lucra, se pot obţine
rezultate.
De asemenea, aş dori să mulţumesc mass-mediei sătmărene care a fost
în permanenţă alături de noi şi cred că a reflectat în mod pozitiv toată
activitatea noastră. Aş dori să urez tuturor An nou fericit, plin de realizări,
multă sănătate, la fel şi familiilor dumneavoastră, şi numai bine în anul care
urmează. Sper că această criză economică să nu fie cu adevărat o criză şi ca
bugetul cu care s-a lucrat în acest an în judeţ şi care a fost cel mai bun până
acuma, să nu fie şi în continuare cel mai bun, la anul să reuşim să obţinem şi
mai mulţi bani pentru judeţul Satu Mare şi să putem realiza mai mult pentru
judeţul nostru.
Domnul senator Valer Marian:
Ţin să felicit consiliul judeţean pentru realizările obţinute în cursul
acestui an, atât sub preşedinţia domnului Gheorghe Ciocan, cât şi sub
preşedinţia domnului Csehi Árpád şi cred că în noua componenţă anul viitor
realizările vor fi mult mai substanţiale. Personal, vă asigur de colaborarea şi
de sprijinul meu şi o să fac în aşa fel să particip la cât mai multe şedinţe şi o
să am întâlniri cât mai multe cu preşedintele şi ceilalţi factori de decizie din
consiliu. Vă mulţumesc, vă doresc şi eu un an mai bun şi urarea tradiţională
La mulţi ani !
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Domnul deputat Viorel Buda:
Mă adaug şi eu la mulţumirile şi urările făcute de domnii senatori,
vreau să-mi dau demisia din calitatea de consilier, mai întâi oral şi urmează
să o fac şi în scris. Constat că nu reuşesc să duc până la sfârşit nici un
mandat, îmi pare rău că vă părăsesc. Deci demisionez atât din calitatea de
consilier cât şi din cea de membru al A.T.O.P. şi membru în Comisia pentru
Protecţia Copilului şi vă rog domnule preşedinte să vă preocupaţi să găsiţi
înlocuitor până prin 5-6 ianuarie cât avem termenul. Tuturor celor din sală şi
celor cu care m-am întâlnit în acest consiliu judeţean un an plin de împliniri
şi voi căuta să fiu cât se poate de mult în această clădire şi în acest oraş,
astfel să ducem la Bucureşti mesajul nostru din această zonă a ţării.
Domnul deputat Ciocan Gheorghe:
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, mă bucur că pot să vă salut, mă
bucur că pot să vă mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o ani de
zile, oricum opt ani de zile, o parte din viaţă, mi-am petrecut-o în clădirea
administrativă a judeţului în calităţile pe care le-am avut ca prefect,
vicepreşedinte şi preşedinte. M-am bucurat întotdeauna când m-am întâlnit
cu aparatul consiliului judeţean şi al prefecturii.
Vreau să mulţumesc aparatului pentru buna colaborare şi să aibă
încredere că şi în continuare vor avea în mine un coleg, chiar dacă sunt în
parlament, întotdeauna o să le ascult problemele şi o să fiu alături de dânşii.
Vreau să mulţumesc consilierilor, colegilor mei, pentru buna colaborare şi
sprijinul pe care mi l-au acordat ca şi preşedinte şi vicepreşedinte.
Vreau să vă asigur domnule preşedinte, că în măsura în care veţi avea
nevoie de noi ca să transmiteţi mesajul dumneavoastră în Parlament sau în
Guvern să aveţi tot sprijinul. Judeţul Satu Mare are nevoie de mult sprijin
pentru că e acolo unde se agaţă harta în cui dar, să aveţi încredere în actualii
parlamentari că o să fie alături de dumneavoastră şi de cetăţeni, să putem să
dezvoltăm judeţul aşa cum ne dorim cu toţii.
În final, aş vrea să transmit din suflet, dumneavoastră, familiilor
dumneavoastră un an plin de bucurii, de sănătate, de fericire, La mulţi ani ! şi
Dumnezeu să fie de partea noastră.
Domnul deputat Holdiş Ioan:
Cred că sunt consilierul cu cea mai puţină activitate în consiliul
judeţean, eu n-o să vă laud, v-au lăudat ceilalţi, este loc de mai mult şi de mai
bine. Vreau să vă mulţumesc pentru scurta colaborare pe care am avut-o, din
postura pe care o voi avea de acum înainte sper să colaborăm şi mai eficient,
mai ales că suntem la putere. Dar indiferent că suntem la putere sau în
opoziţie, noi echipa din Satu Mare vom fi uniţi şi vom avea un singur scop:
interesele judeţului şi ale concetăţenilor noştri care ne-au propulsat la
Bucureşti. Fiind în preajma sărbătorilor, vă urez Sărbători fericite, un an mai
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bun, cu toate că va fi foarte greu şi ne aşteaptă vremuri grele, dar sunt ferm
convins că vom trece peste ele. Noi cei care venim din mediul de afaceri, am
trecut de nenumărate ori prin asemenea crize, e rândul şi celor din
administraţie să dovedească că pot şi eu sunt ferm convins că pot, să facă în
aşa fel ca populaţia judeţului să nu simtă această criză. La mulţi ani ! şi
vizavi cu demisia voi reveni cu demisia scrisă.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Stimaţi colegi, dragi locuitori ai judeţului Satu Mare,
În numele consiliului judeţean, permiteţi-mi vă rog, să vă doresc un
An Nou fericit, sănătate şi împlinirea dorinţelor ! La mulţi ani ! Boldog Uj
esztendőt kivanok mindenkinek !
Vă mulţumesc pentru prezenţă şi vă aşteptăm jos să ciocnim un pahar
de şampanie cu ocazia ultimei şedinţe.
PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Csehi Árpád Szabolcs
Cornelia Bota

Red.Sz.E.
2 ex.
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