CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean
Satu Mare din 29 ianuarie 2009, ora 12,00
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Bună ziua, bine aţi venit,
Prezenta şedinţă a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.12 din
22.01.2009 a preşedintelui consiliului judeţean, prin intermediul secretarului
judeţului. Convocarea s-a făcut prin invitarea scrisă 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.
Dintre consilierii în exerciţiul mandatului lipseşte domnul consilier
Konya şi urmează să validăm cei patru consilieri noi care vor intra în locul
persoanelor care şi-au dat demisia. N-a semnat încă foaia de prezenţă şi ca
urmare nu putem să-l considerăm prezent.
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 15 decembrie,
precum cel al şedinţei extraordinare din 29 decembrie 2008, respectiv al
şedinţei extraordinare din 14 ianuarie 2009.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Procesele-verbale au fost postate pe site-ul consiliului judeţean, au fost
consemnate pe suport scris şi ca urmare supun discuţiei dumneavoastră dacă
aveţi ceva de adăugat sau credeţi că nu s-a consemnat fidel ceva din cele
expuse în şedinţă, prin urmare cele trei procese-verbale sunt supuse
discuţiilor dumneavoastră pentru a putea fi validate, votate.
(Intră în sală domnul consilier Konya Ladislau Ştefan).
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, dacă nu sunt observaţii? Supun atenţiei dumneavoastră
procesele verbale în forma prezentată. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt, mulţumesc. Prin urmare procesele verbale au fost
aprobate în unanimitate.
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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 patrimonial, respectiv are un interes personal
în problema supusă dezbaterii. Consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la
începutul dezbaterilor dacă au 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, scoaterea pct.24. Proiect de
hotărâre privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă şi apă uzată din
judeţul Satu Mare şi completarea cu un Proiect de hotărâre privind aprobarea
alocării unor sume Muzeului Judeţean Satu Mare pentru proiectul
“Patrimonium – Valorificarea patrimoniului cultural comun în context
transfrontalier”.
Ca urmare, proiectul ordinii de zi va fi următorul:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier
judeţean al domnului Buda Viorel Vasile.
2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier
judeţean al domnului Ciocan Gheorghe.
3. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier
judeţean al domnului Günthner Tiberiu.
4. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier
judeţean al domnului Holdiş Ioan.
5. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier
judeţean.
6. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier
judeţean.
7. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier
judeţean.
8. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier
judeţean.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a
unor comisii de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului
Judeţean Satu Mare.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei nominale a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Satu Mare.
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi
casarea unor active fixe deţinute de Filarmonica de Stat „Dinu
Lipatti” Satu Mare.
12. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui Consiliului
Judeţean Satu Mare pentru îndeplinirea formalităţilor necesare în
vederea înscrierii la Cartea Funciară a unui imobil situat în
municipiul Satu Mare, str.George Călinescu nr.1 aflat în
proprietatea publică a judeţului Satu Mare.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie
publică a unui imobil situat în municipiul Carei str.Calea Armatei
nr.68, judeţul Satu Mare, aflat în proprietatea privată a judeţului
Satu Mare.
14. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din fondul de
rulment al Consiliului Judeţean Satu Mare pe anul 2009.
15. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către judeţul Satu
Mare, prin Filarmonica “Dinu Lipatti” Satu Mare, a unor
instrumente muzicale, echipamente şi alte materiale pentru
orchestră, respectiv partituri şi ştime muzicale.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.203/2008 privind atribuirea în
folosinţă gratuită a unor spaţii din sediul Palatului Administrativ
modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare
nr.238/2008.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizare
Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş”.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul
de investiţie “Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului
Orăşenesc Negreşti-Oaş”.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie “Modernizare
Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş”.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Innostart –
Crearea unei reţele de inovatori în dezvoltare regională între
judeţele Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg”.
21. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării pentru proiectul
“Innostart – Crearea unei reţele de inovatori în dezvoltare regională
între judeţele Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg”.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume Muzeului
Judeţean Satu Mare pentru proiectul „Castellum – Organizarea
expoziţiilor interactive în Castelul din Carei şi în Conacul din
Szabolcs şi promovarea acestora în contextul turismului
transfrontalier”.
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23. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.187/2008 privind aprobarea
cofinanţării pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 191
Marghita - Tăşnad ”.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie „Modernizarea
infrastructurii de acces către punctul de trecere a frontierei românoucrainiene de la Tarna Mare ”.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Circuitul
bisericilor medievale din judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu
Mare”.
26. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării pentru proiectul
“Circuitul bisericilor medievale din judeţele Szabolcs-SzatmárBereg şi Satu Mare”.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică
cu preselecţie, cu ofertă prin strigare, a unui volum de 6.112 mc
masă lemnoasă pe picior, situată pe aliniamentele unor sectoare de
drumuri judeţene din judeţul Satu Mare.
28. 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.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume Muzeului
Judeţean Satu Mare pentru proiectul “Patrimonium – Valorificarea
patrimoniului cultural comun în context transfrontalier”.
30. D i v e r s e.
Cu aceste propuneri cine este de acord ? Dacă sunt observaţii, alte
propuneri ? Dacă nu, supun se aprobare ordinea de zi în forma prezentată.
Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ? Nu sunt, vă mulţumesc.
Propun să trecem la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier
judeţean a domnului Buda Viorel Vasile.
Comisia de specialitate, vă rog.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Comisia a avizat favorabil.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Fiind vorba doar de constatarea încetării de drept a mandatului,
hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi.
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 încetarea mandatului de consilier
judeţean a domnului Ciocan Gheorghe.
Comisia de specialitate, vă rog.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Tot aşa, comisia a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte completări, observaţii, dacă sunt ? Dacă nu, supun aprobării
proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt,
mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
3. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier
judeţean a domnului Günthner Tiberiu.
Comisia de specialitate, vă rog.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte completări, observaţii, dacă sunt ? Dacă nu, supun aprobării
proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt,
mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
4. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier
judeţean a domnului Holdiş Ioan.
Comisia de specialitate, vă rog.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Tot aşa, aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte completări, observaţii, dacă sunt ? Dacă nu, supun aprobării
proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?Nu sunt, vă
mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
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Domnul consilier Govor Mircea:
Am lăsat să terminaţi cu toţi cei patru colegi ai noştri care au fost de
fapt consilieri judeţeni şi au ajuns în Parlamentul României. Aici aş vrea să
remarc un lucru. Toţi au făcut parte din componenţa acestui consiliu judeţean
în care activăm noi de patru ani şi jumătate, înseamnă că electoratul nostru a
apreciat pozitiv activitatea noastră. Deci putem fi mândri că cei care trebuie
să ne trimită de fapt în consiliul judeţean şi în Parlamentul României au
apreciat activitatea noastră ca şi pozitivă, ceea ce înseamnă că avem în
rândurile noastre oameni de mare valoare. Eu aş vrea să le transmit succes şi
să ne reprezinte cu cinste în Parlamentul României, toţi sunt oameni de mare
valoare şi în acelaşi timp succes celor care vor veni, cei pe care
dumneavoastră îi veţi citi pe parcurs şi urmează să-i confirmăm noi, în
rândurile noastre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, şi solicităm sprijinul colegilor noştri în a susţine
judeţul. E vorba de patru foşti consilieri judeţeni.
Domnul consilier Govor Mircea:
Şi domnul Valer Marian, care a fost director de cabinet în consiliul
judeţean.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Şi domnul Erdei István care a fost tot consilier judeţean.
Trecem la următorul proiect,
5. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier
judeţean.
Este vorba de mandatul doamnei consilier Filip Daciana Crina, din
partea Partidului Naţional Liberal.
Comisia de specialitate, vă rog.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Comisia de specialitate a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Legea prevede că validarea mandatelor se face, cu votul deschis al
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, iar persoana al cărei mandat este
supus validării nu participă la vot.
Supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
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6. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier
judeţean.
Este vorba de validarea mandatului domnului Viman Ioan.
Comisia de specialitate, vă rog.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil, cu atât mai mult, cu cât domnul Viman este un fost
careian şi un fost vecin.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine
este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate).
7. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier
judeţean.
Este vorba de mandatul domnului Antal István Janos din partea
U.D.M.R.ului. Comisia de specialitate, vă rog.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă
mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
8. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier
judeţean.
Este vorba de mandatul domnului Balaji Marius Vasile din partea
Partidului Democrat Liberal. Comisia de specialitate, vă rog.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil şi pentru domnul Balaji.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este
pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.)
Consiliul judeţean estse reîntregit, bine aţi venit, stimată colegă şi
stimaţi colegi.
Înainte de a trece la următorul proiect, rog consilierii judeţeni să
depună jurământul şi ceilalţi să ne ridicăm în picioare.
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Doamna secretar Bota Cornelia:
Doamna Filip Daciana Crina, domnul Viman Ioan, domnul Antal
Istvan Janos şi domnul Balaji Marius Vasile.
Conform prevederilor art.32 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicată în Monitorul Oficial al României,
partea I, nr.123/20.02.2007, depun în faţa consiliului judeţean următorul
jurământ:
„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
Satu Mare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” Doamna Filip Daciana Crina ?
Doamna Filip Daciana Crina:
“Jur.”
Doamna secretar Bota Cornelia:
Domnul Viman Ioan ?
Domnul consilier Viman Ioan:
“Jur.”
Doamna secretar Bota Cornelia:
Domnul Antal Istvan Janos ?
Domnul Antal Istvan Janos:
“Jur.”
Doamna secretar Bota Cornelia:
Domnul Balaji Marius Vasile ?
Domnul Balaji Marius Vasile:
“Jur.”
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Felicitări !
Doamna secretar Bota Cornelia:
Vă rog să semnaţi jurămintele.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Încă o dată felicitări şi bine aţi venit. Rog până pe şedinţa viitoare
formaţiunile politice să desemneze liderii de formaţiuni politice dacă sunt
modificări în cadrul formaţiunilor politice şi să comunicaţi doamnei secretar.
Mulţumesc, trecem la următorul punct,
9. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiilor de
specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judeţean
Satu Mare.
Am discutat cu formaţiunile politice, am să dau citire structurii
discutate în ceea ce priveşte repartizarea pe comisii de specialitate, cu
rugămintea, dacă mai sunt şi alte modificări de făcut atunci să intervenim şi
după aceea să votăm.
Comisia nr.1 – Comisia pentru activităţi economico-financiare: Riedl
Rudolf, Kaiser Ştefan, Ardelean Ioan Mircea, Viman Ioan, Rus Ioan, Macec
Valentin şi Puie Dorin Ionel.
Comisia nr.2: Antal István János, Konya Ladislau Ştefan, Kaiser
Ştefan, Govor Mircea Vasile, Petric Octavian, Pinter Jozsef şi Balaji Marius
Vasile.
Comisia nr.3: Kovacs Mate, Veres Istvan, Ardelean Ciprian George,
Pinter Jozsef şi Balaji Marius Vasile.
Comisia nr.4: Kovacs Mate, Antal Istvan Janos, Nagy Maria, Buzgău
Oliviu Aurel, Ciucoş Liviu, Filip Daciana Crina, Giurcă Radu Octavian.
Comisia nr.5: Nagy Alexandru, Konya Ladislau Ştefan, Muzsnay
Arpad, Viman Ioan, Filip Daciana Crina, Ştef Adrian Mihai şi Kira
Beniamin.
Comisia nr.6: Draveczky Carol Iosif, Varna Levente, Paşca Vasile, Pal
Nicolae Mircea, Sălăgean Ioan Gheorghe.
Comisia nr.7: Mărginean Maria Eva, Riedl Rudolf, Ardelean Ciprian
George, Pal Nicolae Mircea şi Kira Beniamin.
Comisia nr.8: Draveczky Carol Iosif, Racz Eva Maria, Varna Levente,
Govor Mircea Vasile, Petric Octavian, Macec Valentin, Giurcă Radu
Octavian.
Comisia nr.9: Riedl Rudolf, Mărginean Maria Eva, Ardelean Ioan
Mircea, Pinter Jozsef şi Giurcă Radu Octavian.
Faţă de aceste propuneri dacă mai sunt şi altele ? Dacă sunt, rog
comisia de specialitate să se pronunţe asupra proiectului de hotărâre, după
care supun aprobării.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Comisia a avizat favorabil.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, dacă nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare
proiectul de hotărâre sub forma prezentată, cu această reparatizare. Cine este
pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.)
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei nominale
a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Satu
Mare.
Comisia de specialitate, vă rog.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Sunt două locuri vacante, vă rog propuneri pentru aceste două locuri.
Domnul consilier Mircea Govor:
Din rândul grupului nostru de consilieri judeţeni, îl propunem pe
domnul Viman Ioan.
Domnul consilier Macec Valentin:
Din partea grupului nostru îl propunem pe domnul Pinter Jozsef.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, alte propuneri dacă nu sunt, rog pregătirea buletinelor
de vot, pentru că se votează cu vot secret şi până atunci vă propun să trecem
la discutarea următoarelor puncte de pe ordinea de zi.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi
casarea unor active fixe deţinute de Filarmonica de Stat „Dinu
Lipatti” Satu Mare.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul consilier Konya Ladislau Ştefan:
Aviz favorabil şi din partea comisiei de cultură.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte completări, observaţii, dacă sunt ? Dacă nu, supun aprobării
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proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
12. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui
Consiliului Judeţean Satu Mare pentru îndeplinirea
formalităţilor necesare în vederea înscrierii la Cartea Funciară
a unui imobil situat în municipiul Satu Mare, str.George
Călinescu nr.1 aflat în proprietatea publică a judeţului Satu
Mare.
Comisia de specialitate, vă rog.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
A avizat favorabil.
Domnul consilier Pal Nicolae:
Şi Comisia pentru domeniul public a dat aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii ? Dacă nu sunt, supun spre aprobare. Cine este pentru ?
Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate.)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie
publică a unui imobil situat în municipiul Carei str.Calea
Armatei nr.68, judeţul Satu Mare, aflat în proprietatea privată
a judeţului Satu Mare.
Comisia de specialitate, vă rog.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
A avizat favorabil.
Domnul consilier Pal Nicolae:
Şi Comisia pentru domeniul public a dat aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii, dacă sunt ? Dacă nu, supun aprobării proiectul de
hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
14. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din fondul de
rulment al Consiliului Judeţean Satu Mare pe anul 2009.
Comisia de specialitate, vă rog.
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Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii, dacă sunt ? Dacă nu, supun aprobării proiectul de
hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
15. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către judeţul
Satu Mare, prin Filarmonica “Dinu Lipatti” Satu Mare, a unor
instrumente muzicale, echipamente şi alte materiale pentru
orchestră, respectiv partituri şi ştime muzicale.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul consilier Konya Ladislau Ştefan:
Aviz favorabil şi din partea comisiei de cultură.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Comisia juridică ar avea o observaţie, „acceptarea donaţiei către
Consiliul Judeţean Satu Mare, nu judeţul Satu Mare”.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Eu sunt de părere că „judeţul Satu Mare”. Bunurile sunt ale judeţului
nu ale consiliului judeţean.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Consiliul judeţean prin Filarmonică. E în proprietatea Filarmonicii,
bineînţeles.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Doamna secretar ?
Doamna secretar Bota Cornelia:
Instituţiile din subordinea consiliului judeţean au numai drept de
administrare asupra a tot ce priveşte judeţul, sub orice formă. Toate sunt
bunuri ale judeţului Satu Mare, în administrarea unor instituţii din subordine.
Doamna Schvarczkopf Erica Ana:
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În Legea nr.215 privind administraţia publică locală judeţul este
definit ca unitate cu personalitate juridică care deţine cont bancar şi
patrimoniu şi nu consiliul judeţean, ci judeţul.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Eu propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma iniţiată şi
eventual dacă mai este cazul, mai facem o verificare şi dacă este nevoie
revenim, dar propun ca în această formă să aprobăm. Cine este pentru ?
Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate.)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.203/2008 privind atribuirea
în folosinţă gratuită a unor spaţii din sediul Palatului
Administrativ modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Satu Mare nr.238/2008.
Comisia de specialitate, vă rog.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil din partea Comisiei juridice.
Domnul consilier Pal Nicolae:
Şi Comisia pentru domeniul public a dat aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
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.)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
“Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc
Negreşti-Oaş”.
Înainte de a trece la comisia de specialitate, vă rog domnule director
Pataki să prezentaţi acest proiect care este strâns legat de celelalte două care
urmează.
Domnul director Pataki Csaba:
Acest set de trei proiecte de hotărâri se referă la prima iniţiativă pe
Programul operaţional regional de reabilitare a infrastructurii de sănătate şi a
serviciilor publice din judeţul Satu Mare, judeţul Satu Mare fiind proprietarul
de drept al imobilelor în care funcţionează, atât Spitalul Judeţean, cât şi
Spitalul din Negreşti şi Spitalul din Tăşnad, a primit o solicitare din partea
Spitalului
din Negreşti-Oaş şi o documentaţie completă cu avizul
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Ministerului Sănătăţii pentru reabilitarea spitalului sub formă de punct
ambulatoriu şi astfel am avut toate documentele de a întocmi o cerere de
finanţare şi de a depune pe Programul Operaţional Regional pe această axă.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, vreau să menţionez că pe această axă valoarea
proiectelor depuse nici nu atinge 50 % din totalul sumelor alocate pentru
acea intervenţie, ca urmare mai aşteptăm, dacă din partea spitalelor din
judeţul Satu Mare din judeţul Satu Mare, pentru ambulatorii, vin astfel de
solicitări consider că avem uşile deschise. Există încă fonduri, este factorul
timp, Negreştiul s-a grăbit, a realizat şi săptămâna viitoare deja putem
depune deja documentaţia completă, cererea de finanţare la Agenţia de
dezvoltare Nord-veset.
Comisia de specialitate ?
Domnişoara Racz Eva:
Comisia de dezvoltare acordă aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii ? Dacă nu sunt supun spre aprobare în forma
prezentată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă
mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru
obiectivul de investiţie “Modernizare Ambulatoriu Integrat al
Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş”.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnişoara Racz Eva:
Tot aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii ? Dacă nu sunt supun spre aprobare în forma
prezentată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă
mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie “Modernizare
Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş”.
Comisia de specialitate, vă rog.
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Domnişoara Racz Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii ? Dacă nu sunt supun spre aprobare în forma
prezentată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă
mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Domnul consilier Rus Ioan:
Am aşteptat să se voteze toate cele trei proiecte legate de Ambulatoriul
din Negreşti-Oaş ca să vă mulţumesc dumneavoastră personal pentru faptul
că aţi aprobat şi aţi susţinut iniţierea unor astfel de programe. Vreau să-i
mulţumesc domnului Pataki şi doamnei Bura pentru faptul că au depus
eforturi deosebite în ultima perioadă ca să-l aducă până astăzi în forma în
care e şi bineînţeles şi consilierilor judeţeni care la sfârşitul anului trecut neau şi dat banii.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Este un subiect, stimaţi consilieri judeţeni, în care fiecare trebuie să
convingă spitalele, segmentul ambulatoriu, pentru că mai sunt bani şi se pot
depune cereri de finanţare.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Innostart –
Crearea unei reţele de inovatori în dezvoltare regională între
judeţele Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg”.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnişoara Racz Eva:
Comisia de dezvoltare regională, aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul Pataki, vă rog să prezentaţi şi acest proiect.
Domnul director Pataki Csaba:
Şi pentru aceste două proiecte termenul de depunere este de 30
ianuarie, făcând parte din pachetul proiectelor transfrontaliere RomâniaUngaria 2007-2013. Fiecare proiect din acest pachet se derulează în comun,
cu managementul proiectului în comun, buget comun, grup ţintă comun,
respectiv dacă e vorba de investiţii, şi acestea sunt comune, şi de o parte şi de
alta a graniţei. Cu acest proiect se doreşte să se creeze o reţea de specialişti,
numit reţea de inovatori în domeniul dezvoltării regionale. Grupul ţintă este
format din 40 de persoane, 23 de partea română, 17 de partea maghiară,
liderul parteneriatului este Consiliul Judeţean Satu Mare, partenerii de
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dincolo sunt, consiliul judeţean din judeţul Szabolcs-Szatmar-Bereg,
respectiv valoarea totală a proiectului este de 89.000 euro plus TVA, deci
undeva la 100.000 euro. Cofinanţarea solicitată din partea Consiliului
Judeţean Satu Mare este de 2 %. Şi acest proiect se integrează în Strategia de
regională dezvoltare, este un element cheie pentru a da o nouă funcţionalitate
Institutului regional de educaţie, cercetare şi transfer tehnologic înfiinţat de
către Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest în 2008 şi aici dorim să creăm un
nucleu de inovatori, de specialişti în domeniul de dezvoltare regională şi
transfrontalieră.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Este o problemă majoră de a atrage fonduri europene şi de a gestiona
aceste fonduri care are un factor important, specialiştii. Prin acest proiect se
doreşte o perfecţionare a specialiştilor din acest segment astfel încât să putem
avansa mai tare şi în această zonă. Între timp am primit buletinele de vot, rog
Comisia de validare să procedeze la supervizarea şi organizarea votului
secret folosind cabina de vot. Procedura de vot, este cum am mai procedat de
fiecare dată, încercuim opţiunea pe care o dorim şi barăm opţiunea cu care
nu suntem de acord.
Vă recomandăm să continuăm şedinţa.
Am rămas la pct.21,
21. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării pentru
proiectul “Innostart – Crearea unei reţele de inovatori în
dezvoltare regională între judeţele Satu Mare şi SzabolcsSzatmár-Bereg”.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Konya Ladislau Ştefan:
Aviz favorabil.
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Şi Comisia economică avizează favorabil.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru ?
Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
A fost o întrebare pct.20, a fost votat înainte de a discuta despre
buletinele de vot, este şi consemnat în procesul-verbal, am verificat la d-na
Bota.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume
Muzeului Judeţean Satu Mare pentru proiectul „Castellum –
Organizarea expoziţiilor interactive în Castelul din Carei şi în
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Conacul din Szabolcs şi promovarea acestora în contextul
turismului transfrontalier”.
Domnul director Pataki, vă rog.
Domnul Pataki Csaba:
Este un nou proiect care urmează să fie depus mâine, iniţiat de cele
două muzee judeţene vecine, respectiv din judeţul nostru şi din judeţul de
dincolo de graniţă. Obiectul principal al acestui proiect este reamanajarea şi
redarea practic în circuitul turistic a două obiective construite foarte
importante, e vorba de Castelul din Carei şi un conac din localitatea
Szabolcs. Valoarea proiectului se ridică la peste un milion de euro,
cofinanţarea pe care trebuie s-o asigurăm este de 2 %. Ca şi element
important este amenajarea câtorva săli de expoziţii, respectiv a Sălii
cavalerilor din Castelul din Carei şi aici partenerul principal va fi Muzeul
judeţean Satu Mare, deci coordonarea managementului întregului proiect va
reveni Muzeului judeţean.
Este un proiect care vine în complementaritatea proiectului depus de
Carei şi Ardud în cadrul Programului Operaţional Regional unde era vorba
de reabilitarea infrastructurală a clădirilor fără elemente de amenajare şi
elemente de promovare a acestor locaţii.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, referitor la acest proiect P.O.R.privind Castelul din Carei
şi cel din Ardud săptămâna trecută a fost din partea ministerului şi Agenţiei
Naţionale de Dezvoltare site-visite care este etapa premergătoare semnării
contractului de finanţare, iar azi sunt pe teren colegii de la Direcţia de
dezvoltare regională cu echipa ministerului şi agenţiei pentru vizitarea
lucrării pentru proiectul depus de Negreşti, Bixad, Turţ, a drumului judeţean
şi suntem în ultima etapă pentru semnarea contractului de finanţare.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, dacă nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare
proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr.187/2008 privind
aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare DJ 191 Marghita - Tăşnad ”.
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Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil şi la acest proiect.
Domnul consilier Varna Levente:
Aviz favorabil.
Domnul consilier Govor Mircea:
Este un tronson de drum care este foarte important pentru tot judeţul şi
ar fi bine bine să informăm corect şi punctual pe locuitorii din zona
respectivă şi pe cei care umblă foarte des pe acest drum pentru că nu este un
proiect care se va rezolva de pe o zi pe alta, va dura probabil chiar doi ani de
zile din câte cunoaştem noi despre cum se derulează aceste proiecte. Şi
pentru aceasta, trebuie să găsim o soluţie neapărată pentru a repara acea
porţiune de drum care este impracticabilă şi am să rog toţi colegii din
consiliu judeţean să venim cu propuneri pentru a se aloca o sumă de bani
pentru reabilitarea acelei porţiuni de drum care să reziste până când se vor
putea executa lucrările. Este într-adevăr un proiect foarte bun, în colaborare
cu cei de la Bihor, numai să se şi deruleze în termen util. Eu sper, domnule
preşedinte, că o să găsim soluţiile cele mai bune pentru acest drum, de o
importanţă chiar strategică pentru judeţul nostru.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Şi din punctul meu de vedere este un drum foarte important pentru că
face legătura între două judeţe şi între două oraşe Tăşnad şi Marghita şi la
ora actuală este aproape impracticabil, ca urmare am convenit toate
formaţiunile de a găsi o soluţie temporară astfel încât, drumul să fie
practicabil şi circulabil, fără a periclita reuşita proiectului. În acest sens,
colegii de la direcţia de specialitate, în cursul săptămânii viitoare, o să ne
propună o soluţie sau mai multe variante de soluţii pe care urmează să o
adoptăm pentru a demara cât de repede aceste lucrări pe tronsonul respectiv,
mă refer, după ce ieşim din Tăşnad, unde chiar este drumul impracticabil.
Domnul consilier Rus Ioan:
Tot pe aceiaşi temă, vreau să profit de ocazie pentru că s-a discutat de
ieşirile din judeţ, am discutat acea situaţie în care se află drumul de la Oraşu
Nou la Seini. Va trebui să găsim o soluţie şi acolo, în perioada aceasta de
iarnă, de ploaie, nefiind şanţuri şi drenaje pe părţile laterale ale drumului, e
drumul impracticabil şi acolo. Pe partea de vârf, de trecere pe cele două
pante se văd deja şi urme de loviri de maşini. Poate găsim o soluţie
împreună cu Consiliul Judeţean Maramureş să găsim o soluţie şi pentru
ieşirea spre Maramureş.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Chiar am convenit cu ocazia întâlnirii de ieri că luna februarie o
consacrăm strategiei privind reabilitările, tot ceea ce înseamnă drumuri
judeţene, să vedem care sunt măsurile pe care le vom lua pe termen scurt,
cele pe termen mediu şi pe termen lung. Luna februarie o dedicăm acestei
acţiuni, urmând ca până la sfârşitul lunii să adoptăm sub forma hotărârii
consiliului judeţean şi să trecem la elaborarea documentaţiilor şi la
elaborarea caietelor de sarcini unde se impune. Aşa am convenit şi vom ţine
cont de toate aceste aspecte.
Vă mulţumesc, dacă nu sunt şi alte observaţii la acest propiect de
hotărâre, supun spre aprobare în forma prezentată. Cine este pentru ?
Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate.)
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie „Modernizarea
infrastructurii de acces către punctul de trecere a frontierei
româno-ucrainiene de la Tarna Mare ”.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Varna Levente:
Aviz favorabil din partea Comisiei de dezvoltare regională.
Alte completări, observaţii, dacă sunt ?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Această lucrare urmează în două săptămâni să fie lansată licitaţia,
lucrarea se referă la realizarea drumului de la Batarci către Tarna Mare, ca
urmare în toamna acestui an reuşim să reabilităm de la Halmeu până la Tarna
Mare tot tronsonul de drum judeţean cu ajutorul programului CBC românoucraineană.
Vă mulţumesc, dacă nu sunt şi alte observaţii la acest proiect de
hotărâre, supun spre aprobare în forma prezentată. Cine este pentru ?
Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate.)
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Circuitul
bisericilor medievale din judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi
Satu Mare”.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Varna Levente:
Aviz favorabil din partea comisiei de specialitate.
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Domnul consilier Konya Ladislau Ştefan:
Aviz favorabil şi din partea comisiei de cultură.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul Pataki prezentaţi vă rog şi acest proiect pe scurt.
Domnul director Pataki Csaba:
La acest proiect avem ca şi partener lider consiliul judeţean din
Ungaria, ei doresc să facă un album şi practic trecerea în revistă a tuturor
bisericilor medievale, în jur de 70 de biserici, după efectuarea acestui studiu
care face parte din proiect vom şti exact numărul bisericilor, respectiv vă voi
putea spune care biserici vor fi cuprinse în aceste studii. Ca şi rezultat va fi
un album de promovare a acestor monumente istorice şi o descriere detaliată,
plus câteva pliante în care fiecare biserică îşi va putea promova propriile
valori.
Domnul consilier Govor Mircea:
Ar trebui fiecare dintre noi să contribuim la acest proiect şi să venim
cu anumite propuneri. Şi la proiectul de data trecută lista este deschisă şi
fiecare dintre noi poate să vină cu noi propuneri.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Eu aş propune să se facă o adresă către fiecare episcopie sau
protopopiat în parte pentru că ei cunosc cel mai bine istoria acestor biserici şi
pot să ne facă şi o scurtă prezentare a acestora.
Domnul consilier Viman Ioan:
Există în acest sens o experienţă pozitivă şi destul de bogată la nivelul
instituţiilor de cultură, în special a Muzeului Judeţean, există şi publicaţii în
această direcţie, între care una este aproape exhaustivă “Casa Domnului, casa
omului”, se numeşte. Există o culegere deosebit de valoroasă din anii trecuţi
privind patrimoniul bisericesc medieval editată prin ani 80, deci există
rădăcinile necesare şi sursele bibliografice ca să nu ne oprim la un “numerus
clausus”, să nu stabilim noi prin proiect 70. Tot ceea ce este valoros
realmente şi se poate integra într-un circuit turistic trebuie să fie cuprins şi
ideea este salutară.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, iată că trecând din funcţia de consilier local în cea de
consilier judeţean acum se poate dezvolta şi întregul judeţ.
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Domnul consilier Macec Valentin:
Vreau să vă dau o veste bună, deşi datele de la noi încă nu sunt
cunoscute, dar pe promovarea turismului, pe axa 5 s-au depus proiecte de
aproximativ până în 20 % din suma alocată, cele pe care le-am depus noi
luna trecută, ceeea ce înseamnă că, începând cu luna martie, după ce se
termină prima etapă de evaluare a proiectelor depuse din toată ţara, vom
ajunge la situaţia în care vor fi depuneri continue şi sumele sunt importante,
de zeci de milioane de euro.
Eu aş propune ca, Comisia de cultură în care este reprezentat fiecare
partid politic şi toţi cei care doresc să participe, să facem 2-3 întâlniri să ne
evaluăm tot ce este în judeţul Satu Mare pentru că putem să depunem
proiecte de promovare turistică atât pentru organizare de festivaluri, (avem
două festivaluri pe care e bine să le promovăm Sâmbra Oilor şi Oţeloaia) alte
domenii, circuite turistice specifice, de nişă, culturale, etnografice. Şi atunci
începând din luna martie începe depunerea continuă a acestor proiecte, noi să
fim primii pregătiţi. După 15 putem să avem această întâlnire şi tot ce avem
putem să depunem pe acest proiect.
Domnul consilier Rus Ioan:
Profit de această ocazie să fac apel la partide să sprijine primăriile din
zona Oaşului pentru că pe acest program Vama a depus deja proiect pe data
de 15 ianuarie, probabil ştiţi că am avut zece întâlniri pe zona Oaşului şi sunt
hotărâri de consiliu luate deja la Certeze, la Bixad, la Călineşti, la Gherţa
Mică, la Turţ, care au şanse foarte mari şi sunt aproape de depunerea
proiectelor respective. Vă rog să vă implicaţi şi dumneavoastră fiecare unde
aveţi primar sau viceprimar, să încercăm să profităm de experienţa comunei
Vama care a depus primul proiect şi să existe şi consultanţi care se pot
utiliza. Turţul are deja un proiect împreună cu Cămârzana pentru un drum
care este aproape în faza finală dar mai trebuie un pic sprijinit şi de
dumneavoastră.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vreau să vă informez domnule consilier şi stimaţi colegi că am început
în ianuarie, împreună cu toată conducerea consiliului judeţean şi mă refer
aici, alături de cei doi vicepreşedinţi la directorii direcţiilor de specialitate,
respectiv unii conducători ai instituţiilor subordonate consiliului judeţean,
întâlniri pe zone cu primarii. Am avut două întâlniri până la această dată cu
primarii din zona Satu Mare, respectiv zona Tăşnadului şi săptămâna viitoare
urmează două întâlniri pentru zona Negreşti şi zona Carei, în care pe de o
parte noi prezentăm problemele, inclusiv în ceea ce priveşte proiectele care
pot fi accesate de către consiliile locale, pe de altă parte, fiecare primărie îşi
prezintă obiectivele. În momentul în care avem situaţia centralizată la nivelul
judeţului, după ce avem discuţie cu fiecare primar în parte, am să prezint un
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material privind obiectivele fiecărui consiliu local şi fiecărei primării pe anul
2009, inclusiv care priveşte sectorul şi unde constatăm că zona are o atracţie
turistică deosebită şi nu se promovează şi nu este un impuls în acest sens
acolo să intervenim şi cu ajutorul colegilor de la Direcţia de dezvoltare
regională să promovăm proiecte pentru zonele respective. Până la sfârşitul
lunii februarie veţi avea această situaţie centralizată privind tot judeţul.
Supun aprobării proiectul de hotărâre cu aceste completări şi
prezentări. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
26. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării pentru
proiectul “Circuitul bisericilor medievale din judeţele SzabolcsSzatmár-Bereg şi Satu Mare”.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, alte observaţii dacă sunt, supun aprobării proiectul de
hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
27. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică cu
preselecţie, cu ofertă prin strigare, a unui volum de 6112 mc
masă lemnoasă pe picior, situată pe aliniamentele unor sectoare
de drumuri judeţene din judeţul Satu Mare.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Govor Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul consilier Kovacs Máté:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte propuneri, observaţii ? Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de
hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt. Vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
28. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr.81/2008 privind
aprobarea Programului de transport persoane prin servicii
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regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011 cu
modificările şi completările ulterioare.
Aici este vorba despre prelungirea unui traseu din Viile Satu Mare spre
Medişa, subiectul discutat deja din noiembrie. Comisia de specialitate, vă
rog.
Domnul consilier Govor Mircea:
Comisia a avizat favorabil.
Vreau să precizez că s-a răspuns la iniţiataiva mea practic, am fost
împreună la Medişa şi am văzut că acea porţiune între Viile Satu Mare şi
Medişa între timp s-a mai reparat dar nu era nici un mijloc de transport. La
cererea oamenilor de acolo văd că s-a rezolvat şi această problemă şi vă
mulţumesc şi dumneavoastră şi colegilor şi firmei de transport.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vreau să subliniez că a fost prezent şi domnul consilier Mircea
Ardelean.
Alte observaţii, dacă sunt ?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Comisia juridică a propus iniţial amânarea acestui proiect de hotărâre
având în vedere că nu am avut informaţiile necesare şi am propus în cadrul
comisiei ca aparatul să facă sondaje dacă într-adevăr este nevoie de a licita
această rută sau nu.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Nu este o rută nouă, este o prelungire de traseu şi având în vedere că,
este un sat care nu are posibilitate de a circula cu mijloc de transport în
comun este şi o problemă socială.
Supun aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este
pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.)
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume
Muzeului Judeţean Satu Mare pentru proiectul “Patrimonium –
Valorificarea patrimoniului cultural comun în context
transfrontalier”.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
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Domnul consilier Konya Ladislau Ştefan:
Şi din partea Comisiei de cultură.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul Pataki prezentaţi vă rog şi acest proiect.
Domnul director Pataki Csaba:
Este tot un proiect care va fi depus mâine de către Muzeul judeţean, de
data aceasta partenerul lider în aplicaţie este partenerul maghiar. Este un
proiect foarte ambiţios care cuprinde 11 activităţi, începând de la fotografii
aeriene, realizarea unor filme promoţionale, respectiv are şi o componentă
puternică de cercetare arheologică şi totodată promovarea acestor valori
cercetate, cunoscute. Este un proiect care se înscrie în rândul proiectelor de
promovare cu o puternică componentă turistică. Valoarea proiectului este în
jur de 600.000 de euro în cuantumul cărora la colegii noştri de la Muzeul
judeţean revin aproximativ 300.000 euro ca şi fond de gestionat.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă sunt şi alte observaţii ? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul
de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu
sunt, vă mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Vreau să vă informez că colegii de la Direcţia de dezvoltare regională
au depus foarte însemnat pentru realizarea acestor materiale, inclusiv şi
colegii de la Muzeul judeţean, pentru că aceste proiecte au un termen,
termenul este 30 ianuarie şi urmează alt termen pentru proiecte din
infrastructură, 16 februarie, deja la care se lucrează astfel încât să putem
depune în termenul legal şi celelalte proiecte.
Rog Comisia de validare să prezinte procesul-verbal privind
modificarea componenţei nominale a A.T.O.P.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Având în vedere că domnul Pinter Jozsef este propus, am fost rugată
ca să citesc eu procesul verbal. Comisia de validare a Consiliului Judeţean
Satu Mare în prezenţa a cinci din membrii săi a procedat la numărarea
voturilor şi a constatat următoarele: pentru domnul consilier Viman Ioan din
cele 33 de voturi exprimate, 32 sunt valabile, unul este nul, deci un număr de
32 de voturi “pentru”.
Tot aşa şi pentru domnul consilier Pinter Jozsef din cele 33 de voturi
exprimate, 32 sunt valabile, unul este nul, deci un număr de 32 de voturi
“pentru”.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Supun aprobării proiectul de hotărâre pentru modificarea componenţei
nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Satu Mare.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Trecem la pct.30 “Diverse”. Avem în mape un raport de deplasare
privind participarea la seminarul Asociaţiei Internaţionale a Regiunilor
Francofone (Marseille, 08-12 decembrie 2008) a domnilor consilier Ardelean
Ioan Mircea, Giurcă Radu, Pal Mircea şi Kovacs Máté. De asemenea unii
consilieri judeţeni şi-au depus rapoartele de activitate pe anul 2008. Ele vor fi
date publilcităţii pe site-ul instituţiei, conform prevederilor legale.
Mai aveţi în mape un model de raport de activitate propus de Institutul
de Politici Publice. Dacă aveţi observaţii legat de aceasta ?
Dacă aveţi alte probleme la acest punct, vă rog.
Nefiind alte probleme la ordinea de zi, declar încheiată şedinţa
ordinară a consiliului judeţean. Vă mulţumesc pentru participare !
PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUD EŢULUI,
Csehi Árpád Szabolcs
Cornelia Bota

Red.Sz.E.
2 ex.
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