ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES- VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Satu Mare din 14 ianuarie
2009 ora 12

Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
La mulţi ani tuturor, cu ocazia primei şedinţe extraordinare din acest
an.
Şedinţa extraordinară a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.2 din
12.01.2009 a preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare, prin intermediul
secretarului judeţului, respectiv a locţiitorului acesteia. Convocarea s-a făcut
prin invitarea telefonică a 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: 26 de consilieri judeţeni. Lipseşte doamna consilier
judeţean Mărginean Èva Maria, domnii consilieri judeţeni: Nagy Alexandru,
Rus Ioan, respectiv cei patru consilieri judeţeni care şi-au exprimat opţiunea
pentru funcţia de parlamentar. Cu această ocazie salutăm în rândul nostru pe
domnul deputat Buda Viorel Vasile, care nu mai votează în calitate de consilier
judeţean. Este invitatul nostru. Ca urmare, sunt prezenţi 26 de consilieri
judeţeni. Majoritatea consilierilor 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, coroborate cu cele ale art. 75 şi 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
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 cuprinde trei puncte:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a
cheltuielilor aferente proiectului „ Trasee Sătmărene”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a
cheltuielilor aferente proiectului „ Festivalul Internaţional al
Pălincii – Satu Mare”
3. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor
spaţii din sediul Palatului Administrativ.
Dacă sunt observaţii legate de această ordine de zi? Dacă nu sunt, supun
aprobării proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Nu sunt. Proiectul ordinii de zi a fost adoptat în unanimitate
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor
afernte proiectului „Trasee sătmărene”
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Comisia pentru activităţi economico –financiare?
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel. Aviz favorabil.
Comisia pentru protecţia mediului, turism şi agricultură?
Domnul consilier judeţean Kovacs Máté. Aviz favorabil.
Domnul consilier Ardelean Ciprian George:
M-am uitat peste raportul de specialitate şi am găsit cele trei planuri
de marketing, respectiv ”Peregrinare pe urmele timpurilor pierdute”,
„Tradiţii şi obiceiuri sătmărene”, „ Satu Mare – izvor de sănătate”. Eu aş
propune să mai fie trecute câteva localităţi care consider că, ar trebui să
le trecem pentru că au o tradiţie deosebită. Dacă îmi daţi voie, o să
încerc să fiu foarte scurt şi clar. La „ Peregrinări pe urmele timpurilor
trecute aş propune să trecem şi Bixadul pentru că acolo avem Mănăstirea
Bixad, care este cea mai veche mănăstire din Transilvania. Avem nişte
situri arheologice, avem chiar o cetate. Pentru aceste motive consider că,
ar fi justificat să fie trecută această localitate.
La „Tradiţii şi obiceiuri sătmărene” aş propune să trecem Huta
Certeze pentru că are „Sâmbra Oilor” şi Oraşu Nou pentru că tradiţii se
găsesc în Prilog, Racşa dar şi Oraşu Nou. Aici, să trecem Oraşu Nou şi
Huta Certeze.
La punctul 3 „Satu Mare – izvor de sănătate”, la ultimul punct am
găsit Valea Măriei, dar Valea Măriei nu este localitate. Aş propune să
trecem Vama pentru că, dacă am trece localitatea Vama ar beneficia şi
Băile Puturoasa, care fac parte din aceeaşi localitate. Să trecem de
asemenea, din nou Bixadul pentru că în Bixad a fost până nu demult, o
staţiune „Băile Bixad.” Poate am găsi o soluţie ca în timp să le refacem.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
În forma extinsă a proiectului, dar să-l întrebăm şi pe domnul
director executiv Pataki Csaba sau domnul vicepreşedinte Macec
Valentin o să intervină. Să înţeleg rugămintea şi solicitarea că este
obligatoriu să fie aceste obiective prevăzute în proiect, dar cu forma şi
conţinutul proiectului nu sunt observaţii.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Referitor la aceste proiecte pentru completările solicitate la
punctul 1: Bixadul poate fi introdus exact în forma în care aţi solicitat-o
dumneavoastră la „peregrinare pe urmele timpurilor trecute”. La
”Tradiţii şi obiceiuri sătmărene Huta Certeze n-ar fi o problemă să o
introducem. La Oraşu Nou ar fi bine să introducem chiar localităţile,
satele care le-aţi invocat, Racşa, Prilog. Nu este vorba despre comune,
este vorba de localităţi. Imediat o să revin foarte pe scurt la ceea ce
înseamnă aceasta de fapt.
La „Satu Mare – izvor de sănătate” s-au trecut nu numai localităţile
propriu –zise care sunt în nomenclator, ci s-a trecut Valea Măriei ca şi o
atracţie turistică. Aveţi dreptate, la Valea Măriei puteam face următoarea
menţiune: localităţile cuprinse în cadrul circuitului sunt următoarele, şi
Valea Măriei. Aşa am putea să formulăm. Vama putem să o introducem,
dar e cuprins la „ „Tradiţii şi obiceiuri sătmărene” pentru că Vama nu
are legătură neapărat cu apele balneare. Putem introduce, dacă doriţi
Puturoasa, şi imediat o să revin de ce nu am introdus Puturoasa. Putem
introduce Puturoasa dacă ar exista sau a existat cel puţin o formă de
organizare, o staţiune sau aşa ceva. Vama propriu-zis este introdusă la
„tradiţii” şi Vama ca localitate nu are.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Eu am înţeles ideea domnului consilier judeţean. Se referă din punct
de vedere al unităţii administrativ – teritorială să fie definită unitatea
administrativ – teritorială şi în paranteză în cadrul unităţii administrativ
– teritoriale cu ce localităţi sau cu ce obiective concrete.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
O să facem modificările respective. Eu ştiu ce doriţi. Să introducem
tot judeţul. Îl introducem. Vreau să vă spun esenţa acestui proiect. Acest
proiect este un proiect de stat. Un proiect care porneşte acum, datorită
faptului că este finanţat din fonduri europene şi trebuie să îndeplinească
anumite criterii, relativ clare, să aibă o anumită concepţie. Există un
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punct de plecare. Noi acest proiect, cu bani mult mai puţini, după ce
reuşim să-l implementăm pe bani europeni vom putea să-l extindem
deoarece este o chestiune de durată. Nu este o chestiune care o facem
acum şi nu ne mai ocupăm de acest proiect. Va fi o chestiune de durată.
Îl vom extinde la tot ceea ce înseamnă judeţul. Ce s-a constatat în urma
analizei planului de marketing, adică o analiză din judeţul Satu Mare a
turismului. Ce este cunoscut de către turişti: tradiţiile şi obiceiurile, Ţara
Oaşului, apele minerale, Muzeul Ţării Oaşului şi împrejurimi şi oraşul
Satu Mare.
În rest, sunt foarte multe localităţi cum este, Careiul cu potenţial,
Tăşnadul care nu sunt încă suficient de cunoscute. Noi dorim să facem
o propunere a câtorva puncte clare de interes unde putem să arătăm
acum, în acest an ceva acolo. Ulterior, să dezvoltăm partea de
promovare. În momentul în care eu promovez o destinaţie, care nu are
nimic de arătat acolo, vă rog să mă credeţi că e prima şi ultima oară când
turistul vine acolo. Mai bine, o cuprind la o acţiune de promovare după
ce am o minimă infrastructură sau pot să am o acţiune atractivă în zona
respectivă.
Riscul să introducem ceva unde nu suntem pregătiţi, şi o să observaţi
că sunt doar localităţi cu chestiuni foarte clare, bine puse la punct:
muzee, băi termale, unde avem ce să arătăm astăzi. Introducând
localităţi unde nu avem ce să arătăm riscăm să treacă turistul o singură
dată pe acolo, că face parte din traseu şi traseul ne va obliga să-l
promovăm. Pe urmă, turistul nu mai vine. Noi le vom promova, dar
această fază este ceea ce avem concret.
Domnul consilier judeţean Sălăgean Gheorghe Ioan:
La punctul 1. eu sunt de părere că am putea introduce şi localitatea
Soconzel. Este o biserică dintre cele mai vechi, este introdusă şi în
patrimoniul cultural şi sunt investiţii care se vor face şi din partea
patrimoniului cultural şi trebuie să-i ajutăm. Mai ales ţinând cont că la
Socond se organizează în permanenţă tabere pentru copii, iar la
Soconzel este cea mai veche biserică de lemn.
Domnul consilier judeţean Petric Octavian:
La punctul 2. „Tradiţii şi obiceiuri sătmărene” aş dori să introducem
şi Oţeloaia, unde anual se organizează Festivalul de la Oţeloaia. Cred că,
s-ar încadra.
Domnul consilier judeţean Musznay Árpád:
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Şi eu vreau să completez. Ar trebui în ceea ce priveşte cultura
maghiară din judeţ, satul Ady Endre neapărat. Avem casă memorială
acolo, Săuca, Tăşnadul, chiar dacă nu vorbim numai despre ornitologul
de renume internaţional Biro Lajos, care are şi statuie, Pirul, Viile Satu
Mare. În ceea ce priveşte, cultura românească, îmi pare rău că unii nu au
observat Biserica de lemn din Corund. Neapărat ar trebui trecută şi legat
de Vasile Lucaciu, localitatea Apa. Avem muzeu acolo. Într-adevăr, ar
trebui să sprijinim acest lucru. Am vorbit şi cu domnul preşedinte şi cu
ceilalţi colegi că în ceea ce priveşte cultura maghiară, pentru că mă
pricep voi asigura ajutor personal. Nu am exclus cunoştinţele mele
legate de cultura românească din judeţul Satu Mare.
La Gherţa Mică am putea vorbi despre Markovics Rodeon, care a
scris cea mai bună carte legată de primul război mondial şi tradusă în
peste 25 de limbi. Nu demult a fost reeditată şi în limba română. Gherţa
Mică trebuie şi din punct de vedere cultural sprijinită.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Eu zic că dezbaterea aceasta să o continuăm. Să nu ne oprim aici, la tot
ce ne-am notat noi. O să fac câteva menţiuni tehnice, mici explicaţii
tehnice. După aceea, am să explic de ce dorim să extindem acest lucru.
Încă odată, aceasta este o bază de pornire. Acest proiect este într-o fază
matură. Noi îl predăm mâine după-amiază la Bucureşti.
Iniţial erau patru trasee. De ce am făcut trasee? Deoarece a trebuit să
alegem destinaţii care sunt accesibile astăzi. Încă odată accentuez. Şi eu
am câteva localităţi, care mi-aş fi dorit foarte mult să fie acolo, cuprinse
acum, dar încă nu sunt pregătite. De exemplu, Socond. Acolo trebuie să
ajungi cumva, să ai un mijloc să ajungi cumva acolo. Drumul este foarte
prost. Trebuie să ne pregătim şi pentru acest lucru. La fel şi Ady Endre,
unde am mers de mai multe ori. Îmi place să merg acolo. Este un loc
deosebit. Are două atuuri: nu numai Casa Memorială „Ady Endre” pe
care vă invit să o vizitaţi, dar la 800 m de capătul satului curge apă
termală de 70 grade, care poate fi exploatată. Eu am vizitat, am fost
acolo şi am văzut despre ce este vorba.
Iniţial erau patru trasee. Aceste trei trasee plus un traseu cultural. La
traseul cultural, care cuprindea tot ceea ce înseamnă cultura românească
şi maghiară pe care dorim să-l finalizăm şi să-l predăm, vrem să mergem
pe un alt tip de proiect. Ne-am înţeles cu cei din Ungaria. În luna
octombrie am fost la Gyula (Ungaria) la Comisia mixtă româno –
maghiară interministerială pe turism, unde ne-am înţeles cu cei de acolo
să facem un proiect comun de finanţare pentru turismul cultural. Atât
pentru cultura românească cât şi pentru cultura maghiară . Cu cât este
mai larg, cu atât va avea atractivitate mai mare.
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Aceste trasee le-am păstrat, în primul rând să ne încadrăm în buget
pentru că noi suntem la limita bugetului maxim admis pentru această
finanţare şi datorită faptului că sunt primele trei chestiuni, care turiştii le
doresc în primul rând. Turismul cultural este foarte important, dar a
rezultat din analiză că este doar a patra atracţie posibilă pentru judeţul
Satu Mare. Revin, dorim să facem un proiect comun în acest an cu
partea maghiară.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Am discutat şi cu domnul director executiv Pataki Csaba. În cursul
zilei de astăzi după şedinţă, echipa de proiect poate să facă acel efort de
revizuire şi de adăugare a acestor poziţii invocate. Eu mă gândesc la
subiectul de la Soconzel. Este greu, la ora actuală să se ajungă până
acolo, dar cu toate acestea eu nu aş dori să „pedepsim” să spunem aşa
acea atracţie turistică. În materialul de promovare să cuprindă Soconzel,
mă refer doar la Soconzel, dar este valabil pentru toate aceste obiective.
Trebuie să promovăm şi chiar prin această promovare turistică
poate vom obţine resurse suplimentare, inclusiv de a repara, reabilita
drumul. De exemplu, nu s-a vorbit despre un alt obiectiv şi aşteptam din
partea domnului coleg Petric Octavian să vă referiţi la Măriuş. Se
lucrează din partea Muzeului Judeţean. Este un proiect început de către
Muzeul Judeţean în ceea ce priveşte Muzeul în Aer Liber de la Măriuş.
Sunt probleme cu terenurile şi cu întăbulările. Se lucrează şi pentru
promovarea Măriuşului.
Dacă sunteţi de acord, vă propun să ne oprim cu aceste propuneri.
Ar mai fi Muzeul Moţilor din Scărişoara, Muzeului Şvabilor din
Petreşti. Cu aceste completări vă propun să ne oprim aici. Echipa tehnică
de implementare în cursul acestei zile va opera modificările,
completările atât în descrierea proiectului cât şi în reanalizarea
bugetului. Este timp şi într-adevăr cu efort, dar există timp să facem
aceste modificări însă proiectul de hotărâre în sine nu suferă modificări,
efectiv în spatele proiectului conţinutul cererii de finanţare să fie cu
aceste elemente completat. Domnul consilier judeţean Musznay Árpád a
mai dorit să introducă Domăneştiul. Sunt preşedintele Judeţului Satu
Mare trebuie să cunosc toate zonele, aşa consider.
Ca urmare, cu aceste completări, care nu modifică textul
proiectului de hotărâre, se modifică să spunem aşa conţinutul cererii de
finanţare să fie aceste elemente incluse, propun aprobării proiectul de
hotărâre.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.( Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.)
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Proiect de hotărâre privind aprobare proiectului şi a cheltuielilor
aferente proiectului „Festivalul Internaţional al Pălincii –Satu
Mare”
Comisia pentru activităţi economico- financiare:
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel: Aviz favorabil
Comisia pentru protecţia mediului, turism şi agricultură
Domnul consilier judeţean Kovacs Máté: Aviz favorabil şi din partea
Comisiei de mediu.
La acest proiect de hotărâre dacă sunt observaţii, comentarii?
Domnul consilier judeţean Musznay Árpád:
Părerea mea, este că ideea este foarte bună „Festivalul Internaţional al
Pălincii”. Vă spun, dacă îmi permiteţi că, prunele din Judeţul Satu Mare
sunt un produs de renume mondial. Îmi amintesc încă, de când eram
ziarist, şi am fost la Gherţa Mică şi Gherţa Mare că oamenii de acolo miau povestit că evreii de acolo în timpul celor două războaie mondiale au
plecat cu magiun (lecvar), care a fost făcut din prunele de acolo, care
sunt prune autohtone. Numai acolo se găsesc pe teritoriul Bazinului
Carpatic. Pălincile distilate din aceste prune sunt cele mai bune,
nemaivorbind despre magiunul, care a câştigat concursuri între cele
două războaie la Paris şi Budapesta.
Chiar de aceea, aş propune pentru domnul director ca „Festivalul
Pălincii” să fie totodată şi „Festivalul Prunelor”. Nu este o idee nouă şi
nu este ideea mea. În luna august la Szatmarcse, unde este înmormântat
Kölcsey Ferencz, primarul de acolo a avut o idee foarte bună în sensul
că turiştii nu sunt interesaţi nici de cimitirul unic care se găseşte în
comuna respectivă şi care se aseamănă cu Insula Paştelui după
ornamente, nici de Kölcsey ci de Festivalul fierberii magiunului. Noi, de
ce nu am putea să ne asociem cu ei şi în timpul iernii să organizăm
festivalul fierberii prunelor. Legat de acest festival să prezentăm şi noi
aici ce a făcut ţăranul român şi maghiar din aceste prune pentru că nu a
făcut numai palincă. Din prunele deshidratate făceau supă, prăjitură,
specialităţi culinare, care ar trebui prezentate străinilor. Degeaba vorbim
despre agroturism dacă nu avem ce să le arătăm. E păcat, şi sper că
domnul deputat Buda Viorel şi ceilalţi parlamentari vor aranja să nu fie
„omorât” ţăranul şi să fie lăsat să fiarbă pălinca în continuare. În opereta
lui Strauss „Liliacul” se spune că pălinca este medicament în cantitate
mică, iar în măsură mai mare produs farmaceutic.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Acest proiect este elaborat şi implementat de către Consiliul Judeţean
Satu Mare. Aceasta nu exclude că în procesul derulării proiectului nu ne
vom consulta în permanenţă cu Centrul de Consultanţă Agricolă Satu
Mare. În schimb, domnul consilier judeţean Musznay Árpád a privit în
mod restrictiv subiectul pălincii. Mie îmi place foarte mult pălinca din
cireşe şi din gutui. Ca urmare, este un prim pas de promovare a
turismului şi a produselor tradiţionale de care suntem mândri şi cu care
suntem cunoscuţi pe întreg globul pământesc sau cel puţin în Europa. Eu
aşa consider că toată lumea asociază judeţul Satu Mare cu pălinca foarte
bună. E drept, că în general cu pălinca de prune, dar să nu excludem şi
celelalte categorii, care sunt şi ele foarte bune.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Noi sperăm ca acest nume să devină un brand, adică să se ştie clar să
nu se facă mereu confuzii. La Bucureşti un an jumătate nu s-a făcut
diferenţa între Baia Mare şi Satu Mare. Să se înţeleagă foarte clar că
pălinca din Satu Mare este cea mai bună şi chiar dacă nu avem
„Dracula”, noi pălincă avem şi o să o transformăm într-un brand.
Referitor, la chestiunea cu prunele. Cei din judeţul vecin din Ungaria
Szabolcs – Szatmár-Bereg Megye au făcut o asociere cu Camera de
Comerţ şi tot timpul ne testau ce anume pregătim pe turism. Ei au un
proiect comun C.B.S. România- Ungaria în legătură cu o acţiune legată
de prune, dar care nu este un festival. Noi nu am dorit să le spunem până
astăzi, când devine public ceea ce facem, tocmai de aceea, ca acest
festival internaţional să se întâmple la Satu Mare. Nu este vorba numai
numai despre România, ci si despre Ungaria, Ucraina, o parte din
Slovacia. Dorim încet, încet să ne extindem. Promovarea o să o facem în
toate ţările din Regiunea Eurocarpatică.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă nu sunt şi alte comentarii supun spre aprobare proiectul de
hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu
sunt. ( Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor
spaţii din sediul Palatului Administrativ.
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al
judeţului, dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură, amenajarea teritoriului.
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Domnul consilier judeţean Pal Nicolae Mircea: Aviz favorabil.
Între timp a sosit şi domnul consilier judeţean Nagy Alexandru. Acum
suntem 27 prezenţi.
Dacă nu sunt şi alte observaţii, comentarii asupra proiectului de
hotărâre propun spre aprobare în formă iniţiată.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. ( Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate).
Vă mulţumesc pentru prezenţă, cum am convenit şedinţa ordinară va
fi în ultima săptămână a lunii ianuarie, până în data de 29 inclusiv, dar
vedem exact ziua. Săptămâna viitoare ne consultăm cu formaţiunile
politice să discutăm asupra problemelor de la şedinţa respectivă.

Preşedinte,
Csehi Árpád Szabolcs

Secretar al judeţului,
Bota Cornelia
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