CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PROCESUL-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean
Satu Mare din 10 iunie 2009, ora 12,00
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.121 din 04.06.2009 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.
Sunt prezenţi 29 consilieri, lipsesc: domnul Macec Valentin, domnul
Buzgău Oliviu, domnul Rus Ioan şi domnul Nagy Alexandru.
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 29 mai
2009.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Procesul-verbal al şedinţei ordinare din 29 mai a fost încheiat în
termenul prevăzut de lege, a fost postat pe site-ul consiliului judeţean. Pe
suport scris sunt 22 de pagini, s-au consemnat toate luările de poziţie şi
pentru că aţi avut posibilitatea să-l consultaţi, vă rog să faceţi observaţii
dacă aveţi cumva obiecţii în legătură cu cele consemnate, dacă aveţi ceva
de adăugat sau de menţionat în plus, vă rog să o faceţi acuma.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă nu, supun spre aprobare procesul-verbal în forma încheiată.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, mulţumesc.
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 art.77 din Legea
nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
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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. 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.1. Proiect de
hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii şi a scoaterii din uz a
bunurilor propuse pentru casare ca urmare a inventarierii patrimoniului
Consiliului Judeţean Satu Mare în anul 2008.
Totodată, propun completarea cu :
1.
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.120/2009 privind aprobarea
asocierii Judeţului 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 tineret de interes
public judeţean.
2.
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 2009.
3.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Satu Mare nr. 44/2009 privind repartizarea, în
conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) lit. b) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, a unor cote şi sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
echilibrarea bugetelor locale, destinate pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor
de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2009,
cu modificările şi completările ulterioare.
4.
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 2009.
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice în faza “Studiu de fezabilitate –varianta 1, pentru
lucrarea “Pod pe DJ 193E, km15+072, peste valea Bârsăului, în
localitatea Bârsău de Jos, judeţul Satu Mare”.
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6.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.87/2009 a
Consiliului Judeţean Satu Mare privind aprobarea achiziţionării
prin licitaţie publică a serviciilor de evaluare a activelor fixe,
terenuri şi clădiri, inclusiv cabinete medicale şi aprobarea
Caietului de sarcini.

Prin urmare, ordinea de zi propusă are 11 puncte:
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
nr.155/2004 a Consiliului Judeţean Satu Mare privind înfiinţarea
Comisiei pentru Protecţia Copilului Satu Mare cu modificările şi
completările ulterioare.
Proiect de hotărâre privind numirea domnului Varga Valentin în
funcţia de administrator la SC Palat Jud SRL Satu Mare.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Satu Mare nr.1/2009 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor
aferente proiectului "Trasee Sătmărene".
Proiect de hotărâre prntru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Satu Mare nr.2/2009 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor
aferente proiectului "Festivalul Internaţional al Pălincii - Satu Mare".
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.120/2009 privind aprobarea asocierii
Judeţului 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 tineret de interes public judeţean.
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 2009.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Satu Mare nr. 44/2009 privind repartizarea, în conformitate cu
prevederile art. 33 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, a unor cote şi sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale,
destinate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru
susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală,
pe anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
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 2009.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
în faza “Studiu de fezabilitate –varianta 1, pentru lucrarea “Pod pe DJ
193E, km15+072, peste valea Bârsăului, în localitatea Bârsău de Jos,
judeţul Satu Mare”.
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10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.87/2009 a
Consiliului Judeţean Satu Mare privind aprobarea achiziţionării prin
licitaţie publică a serviciilor de evaluare a activelor fixe, terenuri şi
clădiri, inclusiv cabinete medicale şi aprobarea Caietului de sarcini.
11.D i v e r s e.
Observaţii, discuţii legate de acest proiect al ordinii de zi?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Consilierii Partidului Democrat Liberal propun amânarea punctelor pe
care le-aţi propus în plus, adică mă refer la punctele 5,6,7 şi 10, dat fiind
faptul că ordinea de zi pe care am primit-o oficial, mă refer prin poştă şi cât
şi prin internet, se propune să fie modificată mai mult de 50 la sută cu o
jumătate de oră înainte de şedinţă şi efectiv nu am avut timp să aprofundăm
modificările pe care le-aţi operat.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Aş vrea să precizez la ce se referă, cele trei puncte care privesc
bugetul, utilizarea fondului de rezervă a bugetului, anume faptul că vineri
s-a publicat hotărârea de guvern privind utilizarea din fondul de rezervă a
guvernului a unor sume şi marea majoritate a consiliilor locale au fost
uitate din această repartizare. Ca urmare, am considerat că fiecare consiliu
local are nevoie de finanţare, de susţinere din partea noastră pentru că de
fiecare dată, de când suntem în această structură, facem alocări bugetare
când e nevoie.
În ceea ce priveşte punctul privind aprobarea indicatorilor în
localitatea Bârsău, a fost studiul de fezabilitate depus şi în situaţia în care
nu aprobăm astăzi nu se poate trece la fazele următoare. Putem amâna dar
este vorba de nişte poduri care influenţează viaţa oamenilor din zonă.
Iar punctul 10, este în ideea de a grăbi două procese, una care se
referă la R.A.J.D., ca să putem intra cu aportul de la R.A.J.D. la
suplimentarea capitalului social al APASERV-ului, şi în al doilea rând, se
referă la avansarea privatizării cabinetelor medicale care au foset deja în
mare parte intabulate în CF şi atunci putem face privatizarea.
Acestea sunt raţionamentele pentru care s-au propus aceste proiecte
de hotărâri şi ulterior convocatorului se propune completarea proiectului
ordinii de zi, potrivit regulamentului nostru care permite acest lucru, dar
vă consult în acest sens.
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
La proiectul cu studiul de fezabilitate am înţeles oportunitatea, dar
totul se învârte în jurul celor trei proiecte privind bugetul şi repartizarea
acelor sume de bani. Înţeleg logica dumneavoastră de repartizare a unor
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sume şi pentru primăriile care nu au primit bani prin hotărârile de guvern,
este corect să fie aşa, dar nu pot să nu-mi amintesc faptul că, în preajma
alegerilor din luna iunie au mai fost repartizate nişte sume şi tot în baza
algoritmului cum au fost repartizate acum, nişte sume semnificative, cu
zerouri aveau în coadă faţă de sumele ce s-au repartizat comunelor care nau primit atunci, iar acele comune erau PD-L, au primit sume de ordinul a
30-40.000 de lei în condiţiile în care în urma algoritmului celorlalţi le-au
fost alocaţi 300-400-800.000 de lei, cu atât cu cât, vă spun s-au primit
proiectele cu o jumătate de oră înainte.
Mi-amintesc când a fost prima şedinţă de consiliu judeţean era un
proiect frumos să fim anunţaţi un pic înainte să primim materialele pe net
ca să le putem studia. Eu cred că a fost o idee frumoasă dar ca orice idee
frumoasă a fost menită să moară repede. Ar fi bine să fim consecvenţi în
ceea ce am spus.
Domnul consilier Govor Mircea:
Vizavi de cele trei proiecte de pe ordinea de zi, aş vrea să punctez
mai multe aspecte. În primul rând, de fiecare dată, înainte de şedinţele
ordinare suntem invitaţi toţi liderii de grup ca să discutăm despre ceea ce
urmează să se întâmple în şedinţele de consiliu judeţean. Am încercat să
luăm legătura şi cu colegii de la PD şi chiar îmi pare rău că nu am avut
posibilitatea să discutăm împreună, nu ştim exact dacă nu găsim pe cineva
să găsim altă persoană, dumneavoastră trebuie să stabiliţi o persoană cu
care putem să discutăm anumite aspecte înainte de şedinţă.
Mi se pare corect şi de bun simţ ca ceea ce s-a hotărât, să se facă
pentru şedinţa aceasta. Au rămas foarte multe comune care nu au primit
bani. Şi dacă de un an de zile noi am schimbat practica, care după mine
era păguboasă şi pentru comune şi pentru imaginea consiliului judeţean.
Eu am fost cu ideea, şi domnule preşedinte poate confirmaţi ca să nu se
supere pe dumneavoastră, să se supere pe mine, ca să găsim soluţii ca să
completăm pentru toate comunele, că sunt UDMR, că sunt care sunt, n-are
importanţă şi eu consider că aşa este corect. Îmi pare rău că nu aţi fost de
faţă să ne consultăm toţi împreună, dar toţi trăim în acest judeţ şi toţi
trebuie să fim egali. Asta este prboblema, eu zic să rămână pe ordinea de
zi.
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Vreau să vă spun domnule Govor că, chiar nu am fost anunţat. Mam consultat cu preşedintele nostru care chiar nu ştia de această discuţie,
drept urmare acesta este punctul nostru de vedere. Dacă se ştia, poate în
logică sunt de acord cu dumneavoastră.
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Domnul consilier Petric Octavian:
Legat de podul de la Bârsău, este o problemă strategică pentru că
este podul pe care se face accesul în comuna Bârsău şi nu putem să fim
indiferenţi şi să nu-l aprobăm pentru că este într-o stare în care nu mai
poate fi reparat, trebuie înlocuit pentru că este din chesoane metalice. Noi
am avut în comisia de investiţii acest proiect şi am şi dat aviz pentru el.
Domnul consilier Sălăgean Ioan Gheorghe:
Sunt importante proiectele care sunt acum pe ordinea de zi dar am
stabilit că nu vom mai introduce în utlimul moment. In ce priveşte legătura
cu colegii, ea există şi putem fi găsiţi, în alte situaţii sau probleme am fost
găsiţi şi vă rugăm să luaţi în considerare că suntem şi noi un grup, şi
suntem aicea în consiliul judeţean şi trebuie să ştim ce se întâmplă. Avem
un proiect cu podul de la Bârsău, ştiu că trebuie făcut că şi eu am fost mult
în zonă dar trebuie să avem grijă că avem şi noi o groază de proiecte pe
care trebuie să le facem şi dacă tot ne atingem la fondul de rezervă o să ne
trezim că noi iniţiem proiectul şi nu vom avea bani să le putem face.
Domnul vicepreşedinte Ştef Adrian:
Vreau să mă adresez colegilor de la PD-L, dacă ţineţi minte anul
trecut când s-a făcut rectificarea bugetară Partidul Naţional Liberal am dat
către dumneavostră banii şi colegii de la P.S.D.şi U.D.M.R.cât am putut,
am împărţit şi am alocat primăriilor dumneavoastră. Cât a fost, dar vă rog
să priviţi gestul.
Domnul consilier Govor Mircea:
Stimaţi colegi, oameni buni! Înţelegeţi că nu au fost păgubite
comunele de la PD. De fapt s-a echilibrat peste tot ca toată lumea să fie
mulţumită. Până la urma urmei am îndreptat o nedreptate. Unde au fost
scăpări am venit şi am completat cu exact sumele unde s-a mers la
celelalte comune. Deci nu ia nimeni mai mult ca celălalt, s-a îndreptat
doar o scăpare, cum a zis şi domnul preşedinte. Îmi cer scuze şi de la
colegii de la PD-L noi suntem în alianţă şi în consilul judeţean lucrurile
până acuma au mers bine, nimeni nu are nimic cu celălalt doar trebuie să
ştim cu cine să luăm legătura, dacă nu este domnul Puie cu domnul Kira
sau cu domnul Sălăgean, să punctăm astăzi şi acest aspect pentru că
suntem colegi şi trebuie să ne respectăm.
Domnul consilier Sălăgean Ioan Gheorghe:
Când aţi dat dumneavoastră la rectificarea bugetară este una, iar din
fondul de rezervă este alta.
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Domnul Kira Beniamin:
Vreau să informez pe domnul Govor şi pe toţi ceilalţi colegi, la noi
lider de grup este domnul Puie Dorin, dacă nu-l găsiţi pe el, cu oricare
coleg puteţi să ne contactaţi dacă se mai întîmplă vreodată că pe ultima
sută de metri se întâmplă să decideţi vreun proiect sau să se introducă pe
ordinea de zi. Reprezentăm judeţul ca şi dumneavostră în consiliul
judeţean şi pe lângă aceasta reprezentăm şi Partidul Democrat şi primarii
Partidului Democrat. Pentru că nu am fost consultaţi şi nu am luat parte la
împărţirea acestor sume din bugetul consiliului judeţean, rugăm şi totodată
propunem amânarea acestor proiecte pentru consultare şi pentru
introducerea pe ordinea de zi a următoarei şedinţe.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Când s-a făcut acea hotărâre de guvern nici eu personal, şi cred că
nimeni nu a fost consultat.
Domnul Kira Beniamin:
Da domnule preşedinte, probabil nu aţi fost consultat când s-a luat
acea hotărâre de guvern dar nici noi, Partidul Demorat, la hotărârile din
2008 când s-a făcut împărţit, aşa cum a spus colegul nostru, sume
importante nu am fost consultaţi de fostul guvern.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Din câte ştiu eu la împărţirea de la sfârşitul lunii noiembrie cea mai
mare sumă a primit-o comuna Turţ. Eu propun să trecem mai departe.
Supun aprobării ordinea de zi în forma prezentată de mine. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri? Cu majoritate de voturi ordinea de zi este
aprobată. (Domnii consilieri Puie Dorin Ionel, Kira Beniamin, Sălăgean
Ioan Gheorghe, Balaji Marius Vasile, Silaghi Mircea Gheorghe au votat
„împotrivă”).
Propun să trecem al dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Hotărârii nr.155/2004 a Consiliului Judeţean Satu Mare
privind înfiinţarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Satu
Mare cu modificările şi completările ulterioare.
Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate si familie, protecţia
copilului?
Domnul consilier Pinter Jozsef:
Aviz favorabil.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări? Dacă nu,
supun la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
2. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Varga
Valentin în funcţia de administrator la S.C. Palat Jud SRL
Satu Mare.
Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Fiind o hotărâre cu caracter individual cu privire la o persoană, ea
va fi luată prin vot secret. Rog secretariatul tehnic să procedeze la
redactarea buletinelor de vot.
Propun să trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi:
Între timp, vreau să vă anunţ că a ajuns şi domnul consilier Nagy
Alexandru, prin urmare suntem 30 din acest moment.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Satu Mare nr.1/2009 privind aprobarea proiectului
şi a cheltuielilor aferente proiectului "Trasee Sătmărene".
Comisia de integrare europeană?
Domnul consilier Draveczky Carol:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Vreau să vă informez la aceste două proiecte de
hotărâri, la începutul lunii iulie vin deja din partea Ministerului
Turismului la vizite în teren ca să verifice proiectul depus dacă
corespunde cu realitaea şi să putem semna.
Dacă mai sunt şi alte observaţii?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine
este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumesc. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate).
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4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Satu Mare nr.2/2009 privind aprobarea proiectului
şi a cheltuielilor aferente
proiectului "Festivalul
Internaţional al Pălincii - Satu Mare".
Comisia de dezvoltare?
Domnul consilier Draveczky Carol:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă nu sunt şi alte observaţii supun spre aprobare în
forma iniţiată.Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr.120/2009
privind aprobarea asocierii Judeţului 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 tineret de interes public judeţean.
Comisia pentru cultură?
Domnul consilier Konya Ladislau:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc.Comisia pentru activitati economico-financiare?
Domnul consilier Puie Dorin:
Aviz favorabil.
Domnul consilier Govor Mircea:
Fiecare formaţiuni politică are aici activităţi, de fapt toată lumea
desfăşoară activităţi culturale, sportive, dar sunt secţii care de-alungul
timpului au reprezentat cu cinste judeţul Satu Mare şi aici m-aş referi la
cântăreţul de muzică folk Octavian Bud. Mâine are loc un spectacol de
muzică folk în municipiul Satu Mare, Octavian Bud împlineşte şi 50 de ani,
eu zic că merită să venim în sprijinul acestui mare cântăreţ de muzică folk şi
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să sprijinim această acţiune cu suma de 13.000 Ron care nu este o sumă mare
pentru consiliul judeţean dar pentru dânsul este un gest deosebit. Vă rog să
analizăm şi să vedem ce putem face.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Rog Comisia de cultură, mâine sau poimâine să se întrunească şi să
se pronunţe asupra solicitării. Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii,
completări?
În ce priveşte buletinele de vot, propun încercuirea pentru varianta
cu care sutem de acord şi tăiem varianta pentru care nu suntem de acord.
La acest proiect era pur şi simplu o problemă tehnică de a înlocui
denumirea I.P.J. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
6. 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 2009.
Comisia buget ?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt observaţii? Dacă nu, supun spre aprobare
în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Cinci
“împotrivă”. Abţineri? Mulţumesc. Proiectul a trecut. (Hotărârea a fost
adoptată cu 25 voturi “pentru”, cinci”împotrivă” din partea domnilor
consilieri Puie Dorin Ionel, Kira Beniamin, Sălăgean Ioan Gheorghe,
Balaji Marius Vasile, Silaghi Mircea Gheorghe.)
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 44/2009 privind
repartizarea, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3)
lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
a unor cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, destinate pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru
susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită
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cofinanţare locală, pe anul 2009, cu
completările ulterioare.
Comisia pentru activitati economico-financiare?

modificările şi

Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări? Dacă nu
sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă?
Cinci “împotrivă”. Abţineri? O abţinere. Proiectul de hotărâre a trecut. Vă
mulţumesc.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Am o nelămurire, Comisia buget-finanţe are aviz favorabil şi din
comisie fac parte şi unii consilieri……
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Comisia funcţionează ca şi consiliul în plen, cu majoritatea voturilor
se avizează proiectele.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Şi în acelaşi timp se votează împotrivă.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mă gândesc că şi în comisie a votat împotrivă dar se aplică regula,
majoritatea votează, asta este explicaţia.
8. 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
2009.
Comisia buget?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări ? Dacă nu,
supun la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru?
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Împotrivă? Cinci “împotrivă”. Abţineri? Nu sunt. Vă mulţumesc, proiectul
de hotărâre a trecut.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
tehnico-economice în faza “Studiu de fezabilitate –varianta 1,
pentru lucrarea “Pod pe DJ 193E, km15+072, peste valea
Bârsăului, în localitatea Bârsău de Jos, judeţul Satu Mare”.
Comisia de drumuri?
Domnul consilier Govor Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări? Dacă nu,
supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.87 a
Consiliului Judeţean Satu Mare privind aprobarea
achiziţionării prin licitaţie publică a serviciilor de evaluare a
activelor fixe, terenuri şi clădiri, inclusiv cabinete medicale şi
aprobarea Caietului de sarcini.
Comisia juridică?
Domnul consilier Kira Beniamin:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al judeţului?
Domnul consilier Pal Mircea:
Aviz favorabil din partea comisiei.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte observaţii, completări? Supun la
vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? (S-a
adoptat în unimitate.)
La pct.11 “Diverse”, vreau să vă informez stimaţi colegi că proiectul
nostru depus privind reabilitarea ambulatoriului de la Spitalul Negreşti-Oaş a
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fost acceptat, declarat proiect admis. Deja se solicită proiectul tehnic pentru
care avem termen de depunere 19 decembrie, termen limită, sper ca înainte
de acest termen proiectul tehnic să fie depus, după ce se depune proiectul
tehnic şi se verifică se semnează contractul de finanţare, sper să fie până la
finele acestui an proiectul şi depus.
Aveţi o informare privind situaţia Bibliotecii Judeţene Satu Mare, sa discutat şi în comisia de cultură, dacă se poate, toată lumea să studieze
şi data viitoare vom lua o decizie, având în vedere variantele propuse,
pentru a rezolva situaţia bibliotecii şi deschiderea sălii de lectură.
La “Diverse”, mai aveţi Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică a judeţului Satu Mare pe anul 2009.
Eu atât am vrut să informez şi aştept ce propuneri aveţi
dumneavoastră.
Domnul consilier Govor Mircea:
Nu pot să plec din această şedinţă până nu discut cu colegii din PD
pentru că nu aş vrea să mergem de aici supăraţi sau nedumeriţi şi să
înţelegem că nu este vorba de reacredinţă faţă de colegii noştri de coaliţie.
Puteam să votăm şi noi împotrivă ca şi dumneavoastră pentru că din rezerva
consiliului judeţean într-adevăr nu s-au alocat bani pentru comunele P.S.D. şi
PD-L. Asta nu trebuie să fie o supărare.
Nu vreau să fie o diferenţă pentru că la rândul nostru, probabil pe
parcursul celor trei ani până la alegerile locale, se poate întâmpla să avem şi
noi probleme şi să avem nevoie de sprijin de la consiliul judeţean. Noi doi
împreună suntem 13, şi tot aşa ar putea să rămână primăriile noastre fără bani
de la consiliul judeţean. Trebuie să facem aritmetica şi să adunăm cum e mai
bine. Trebuie să fim echilibraţi, corecţi şi împăciuitori.
N-am vrut să se încheie această şedinţă şi să nu explicăm oamenilor că
toţi avem nevoie unul de altul. Mulţumesc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Nu numai de anul trecut, dar de atunci ştiu sigur pentru că eu
coordonam, nici un leu nu a fost repartizat pe criteriul poliltic fără să ţinem
cont de toate celelalte formaţiuni. Nu s-a mers pe criteriul politic pentru că e
vorba de judeţul Satu Mare şi toţi locuitorii din acest judeţ au nevoie de
investiţii şi de o administraţie locală funcţională. Vă dau doar un singur
exemplu. Este comuna Săcăşeni, are două sate, este primarul UDMR-ist şi
viceprimarul PNL-ist, dacă nu mă înşel. Ei au bani pentru funcţionare dar, au
făcut eforturi şi este una din cele trei comune care au câştigat proiect pe
FEADR. Este ceva extraordinar pentru că o comună mică şi fără venituri
proprii suficiente, are şanse să se dezvolte. Din fondul de rezervă a
guvernului nu a primit nici un leu.
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Lucrăm împreună cu toţi primarii, este un judeţ de excepţie, repartizăm
împreună toate fondurile pe care le avem. Este o vorbă, dacă ai o felie de
pâine poţi mânca tu singur sau să ţii cont şi de alţii să aibă ceva de mâncare.
În această idee, şi eu consider că s-a revenit la normal. Sper să continuăm în
acest sens şi pe mai departe, să colaborăm. Înainte de a lua o decizie să ne
punem la masă să vedem unde sunt probleme.
Este domnul director de la finanţe care are date exacte şi situaţia
comparativă, avem un suport tehnic care poate să ne dea matematic unde sunt
problemele. Avem şi Direcţia Economică, care are situaţia la zi, are solicitări
şi acestea sunt enorme dar trebuie să asigurăm şi funcţionarea, trebuie să
asigurăm şi dezvoltarea. Şi la finanţări pe FEADR, şi felicitări, a câştigat un
ADI între Culciu şi Valea Vinului, a câştigat Călineştiul, a câştigat
Săcăşeniul. 30 la sută din proiectele depuse au fost declarate câştigătoare în
condiţiile în care punctajul a fost de 75. Şi Cehalul, este o comună departe
de Satu Mare cu peisaj extraordinar, are şanse acuma. Această şansă nu
putem lua de la aceste comune, trebuie să asigurăm să aibă subzistenţă şi
şansă pentru dezvoltare.
Rog Comisia de validare să prezinte procesul-verbal privind rezultatul
votului pentru numirea administratorului la SC Palat Jud SRL.
Domnul consilier Pintér Jozsef:
PROCES-VERBAL privind rezultatul votului pentru numirea
domnului Varga Valentin în funcţia de administrator la SC Palat Jud SRL
Satu Mare. Comisia de validare a Consiliului Judeţean Satu Mare, în
prezenţa a cinci din membrii săi, a procedat la numărarea voturilor şi a
constatat următoarele:
Din cele 30 de voturi exprimate, 23 sunt valabile şi şapte sunt nule.
Un număr de 23 voturi sunt „pentru” şi niciunul „împotrivă”.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc.Supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind
numirea domnului Varga Valentin în funcţia de administrator la SC Palat
Jud SRL Satu Mare. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate). Dacă mai sunt şi alte
probleme?
Domnul consilier Govor Mircea:
Am o problemă vizavi de anumite porţiuni de drumuri. M-aş referi
în primul rând la licitaţia care a avut loc anul trecut. S-au alocat în jur de
18 mld.şi anul aceseta suma este de aproximativ 8 şi pentru că suma este
foarte mică aş propune ca domnul director Şereş să ia aminte, să se facă cu
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prioritate dacă se poate porţiunea de drum între Moftin şi Domăneşti unde
este în jur de o jumătate de kilometru şi porţiunea de drum din zona
Codrului de la Roşiori.
Astea ar fi propunerile mele pentru că sunt cele mai degradate. Mai
sunt şi în zona Chereuşa, Andrid. Încă ceva, domnule preşedinte nu ştiu
cum putem să rezolvăm problema plombării drumurilor cu gradul de
distrugere, nu se poate 8 la sută, până la 50 la sută sunt distruse.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
În ce priveşte tronsonul de la Andrid, chiar firma de construcţii a
depus o adresă prin care sesizează că nu se poate proceda la plombare find
distrus drumul ca atare. Mâine, haideţi să ne întâlnim să vedem cum facem
că sunt 8 mil., asta înseamnă cam un kilometru şi ceva, doi kilometri.
Domnul consilier Balaji Marius Vasile:
Trebuie să revin asupra problemei ca să fim lămuriţi. Nu contestăm
şi nu are nimeni nimic împotrivă de a aloca o sumă de bani din fondul de
rezervă, contestăm introducerea proiectelor de hotărâri pe ordinea de zi cu
cinci minute înainte de începerea şedinţei. Nu faptul că s-a alocat o sumă
de bani, cât s-a dat. Trebuie să avem posibilitatea de a studia, am luat
cunoştinţă când am intrat în sală de aceste hotărâri. Ar trebui făcută o
regulă, să fie un termen limită în care să avem acces la proiectele de
hotărâri, altfel suntem marionete în consiliul judeţean.
Domnul vicepreşedinte Ştef Mihai Adrian:
Doresc să fac numai o completare. Eu pun problema cum au primit
primarii din coaliţia de guvernare, pentru că sunt unele primării cum e
Negreştiul sau Supurul care au fost uitate în hotărârea de guvern. Şi ele
primesc acuma bani. E o chestiune corectă, toate primăriile fac parte din
judeţul Satu Mare.
Domnul consilier Sălăgean Ioan Gheorghe:
Cred că o să ating acum un subiect foarte delicat. În zilele trecute a
fost un meci pe Olimpia cu Micula, am jucat cu Careiul barajul şi vom
merge la baraj pentru promovare. Să ştiţi că în stadion au fost cel puţin
3.000 de spectatori. Publicul din Satu Mare este dornic să vadă o echipă de
fotbal să joace. Au jucat două echipe care s-au apropiat de divizia C şi
totuşi au fost spectatori, dar dacă ar veni echipe din divizia C să joace? Eu
vă rog să avem în vedere să facem o asociere consiliul judeţean, primăria
şi suntem dispuşi să cedăm locul să se joace şi domnul preşedinte al
Asociaţiei Judeţene de Fotbal, domnul Silaghi a şi depus încă anul trecut
un memoriu în acest sens, pentru a face ceva şi să jucăm numai şi numai
cu copiii din judeţul Satu Mare.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă mai sunt şi alte observaţii? Dacă nu, încheiem lucrările
şedinţei ordinare de azi a Consiliului Judeţean Satu Mare, şi săptămâna
viitoare vom avea o şedinţă extraordinară dar vă trimitem convocatorul
din timp. Vă mulţumesc pentru participare !
PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Csehi Árpád Szabolcs
Cornelia Bota
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