CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PROCESUL-VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Satu Mare
din 04 august 2009, ora 10,00
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Înainte de a discuta despre şedinţa de astăzi, vreau să vă consult în
calitate de preşedinte aflat în concediu legal de odihnă asupra invitaţiei ce mi
s-a adresat şi mie, 1194/03.08.2009, dacă această invitaţie intră sub incidenţa
alin.3 al art.8 din Ordonanţa 80/2003, astfel încât să revin în dreptul de
preşedinte de a conduce această şedinţă şi de a participa la vot. Vreau să
consult în acest sens pe vicepreşedintele delegat, pe doamna secretar a
judeţului, respectiv pe consiliul judeţean.
Domnul vicepreşedinte Ştef Mihai Adrian:
Domnule preşedinte aici cred că doamna secretar poate să ne confirme,
în privinţa legii ştiu că preşedintele consiliului judeţean este cel care
prezidează şedinţele consiliului judeţean.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Aşa este, însă suntem într-o situaţie inedită, domnul preşedinte este în
concediu legal de odihnă, legea prevede că în aceaste situaţii, dânsul în
cazuri excepţionale poate fi rechemat în activitate de către vicepreşedintele
care este în exerciţiu şi care a fost delegat să exercite atribuţiile preşedintelui.
Această prevedere nu a fost întrunită, domnul vicepreşedinte nu l-a rechemat
din concediu pe domnul preşedinte, de aceea situaţia dată, domnul preşedinte
a venit ca urmare a invitaţiei pe care am adresat-o tuturor în calitate de
consilier judeţean. În situaţia în care şedinţa este convocată şi
vicepreşedintele care ţine locul preşedintelui nu l-a rechemat, suntem în
situaţia în care consiliul stabileşte cine va conduce şedinţa.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Doamna secretar, vreau să vă întreb dacă acea invitaţie, respectiv
afirmaţia, sau declaraţia domnului vicepreşedinte desemnat nu înlocuieşte
acea invitaţie-înştiinţare, având în vedere faptul că şi circuitul documentelor
poate a impus acest lucru ca să nu fie o coordonare expresă în acest sens.
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Doamna secretar Bota Cornelia:
Eu nu am cunoştinţă decât de faptul că, solicitarea de convocare în
şedinţă a celor 11 consilieri judeţeni a fost adresată preşedintelui consiliului
judeţean, eu am primit-o pe circuitul firesc de la cabinetul preşedintelui şi
acest lucru eu nu mai pot să spun dacă a trecut pe la vicepreşedinte sau
dacă.....aşa.. eu ştiu că la mine a ajuns în situaţia în care trebuia să fac această
invitaţie.
Domnul consilier Ardelean Ciprian George:
Eu cred că preşedintele consiliului judeţean este preşedintele
consiliului judeţean în momentul în care îl avem aici mandatul
vicepreşedintelui consiliului judeţean încetează, domnule preşedinte
dumneavoastră trebuie să prezidaţi această şedinţă, din punctul meu de
vedere ca jurist, incontestabil. Sunteţi preşedintele consiliului judeţean şi nu
comandă vicepreşedintele pe preşedintele consiliului judeţean.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Totuşi aş supune la vot dacă sunteţi de acord să revin în dreptul de a
conduce şedinţa în calitate de preşedinte al consiliului judeţean. Dacă sunteţi
de acord cu această propunere. Cine este pentru? Vă rog doamna secretar
număraţi voturile pentru că încă nu s-a făcut prezenţa la vot.
Doamna secretar Bota:
21 „pentru”.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Cine se abţine?
Domnul vicepreşedinte Ştef Mihai Adrian:
Grupul P.N.L. se abţine.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Împotrivă? Nu sunt.
Domnul consilier Ardelean Ciprian George:
Mă bucur că a trecut dar, fiind dumneavoastră preşedintele probabil că
nu mai trebuia supus la vot acest lucru.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Ştiţi consiliul judeţean funcţionază democratic, ca să spunem aşa şi nu
autoritar. Atunci întreb doamna secretar şi pe domnul vicepreşedinte dacă pot
să prezidez şedinţa de consiliu.
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Doamna secretar Bota Cornelia:
Este firesc să fi exercitat de drept aceste prerogative, însă pentru a
evita orice discuţii şi interpretări eu consider că nu este superfluu dacă s-a
supus la vot şi aveţi încă o dată încredinţarea consiliului că doreşte să
conduceţi şedinţa în deplinătatea prerogativelor conferite de lege.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Atunci, haideţi să începem.
Prezenta şedinţă a fost convocată în baza solicitării a 11 consilieri
judeţeni adresată preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare şi înregistrată
la registratura consiliului judeţean la nr.12684 din 31.07.2009, prin
intermediul secretarului judeţului, în temeiul art.94 alin.2) şi 3) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, care prevede:
„Consiliul judeţean se poate întruni în şedinţe extraordinare ori de
câte ori este necear, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din
numărul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresată
preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri excepţionale care necesită
adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea
urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau
epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice.
Convocarea consiliului judeţean se face în scris, prin intermediul
secretarului general al judeţului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor
ordinare sau cel mult 3 zile înaintea celor extraordinare”.
Convocarea s-a făcut prin invitarea scrisă a consilierilor transmisă
prin curier şi electronic, publicarea comunicatului pe site-ul consiliului
judeţean şi afişarea la sediul instituţiei, cu precizarea datei, orei, locului
desfăşurării şedinţei şi proiectului ordinii de zi, de asemenea, în presa locală.
Doamna secretar, vă rog să-mi spuneţi prezenţa şi cine lipseşte de la
vot.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Sunt absenţi: doamna consilier Mărginean Eva, Kaiser Ştefan, Macec
Valentin, Rus Ioan, Nagy Maria şi Ardelean Mircea.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Adică sunt prezenţi la şedinţă?
Doamna secretar Bota Cornelia:
27 sunt prezenţi.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
27 de consilieri judeţeni, lipsesc consilierii judeţeni, doamna
Mărginean Eva, doamna Nagy Maria, domnul Keiser Ştefan, domnul Macec
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Valentin, domnul Rus Ioan şi domnul Ardelean Mircea. În ceea ce o priveşte
pe doamna Nagy Maria mi-a comunicat că va întârzia la şedinţă dar, vine şi
va fi aici. Când va sosi atunci facem această completare. Majoritatea
consilierilor în funcţie fiind prezenţi, şedinţa este legal constituită.
Cei 11 consilieri judeţeni care au cerut convocarea şedinţei propun
următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţie a unui vicepreşedinte
al Consiliului Judeţean Satu Mare.
2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Satu Mare.
Dacă aveţi obiecţii sau propuneri referitor la această ordine de zi?
Domnul vicepreşedinte Ştef Mihai Adrian:
Domnule preşedinte, stimaţi colegi vreau să vă înştiinţez că în cursul
acestei dimineţi noi am sesizat Instituţia Prefectului şi cu permisiunea
dumneavoastră voi da citire acestei adrese:
Prin actul intitulat “Invitaţie” şi care mi-a parvenit în cursul acestei
dimineţi mi s-a adus la cunoştinţă că în cursul zilei de azi, 04.08.2009 se
întruneşte Consiliul Judeţean Satu Mare în şedinţă extraordinară având
următoarea ordine de zi:
3. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţie a unui vicepreşedinte
al Consiliului Judeţean Satu Mare.
4. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Satu Mare.
Conform proiectului de hotărâre se eliberează din funcţia de
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare domnul Macec Valentin,
consilier judeţean P.N.L. Arăt că nu sunt întrunite condiţiile pentru
convocarea unei şedinţe extraordinare, neaflându-ne în prezenţa unei situaţii
de urgenţă de natura celor prevăzute limitativ de art.94 alin.2 din Legea
nr.215/2001. Singurul motiv care se invocă în expunerea de motive este
modficarea majorităţii politice la nivel guvernamental, ori art.69 pct.d din
Legea 393/2004 prevede eliberarea din funcţie doar ca sancţiune pentru
abateri grave şi repetate săvârşite în exercitarea mandatului, dispoziţie
imperativă ignorată în proiectul de hotărâre. Trebuie să arăt şi faptul că
domnul Macec se află în imposibilitatea de a fi pezent la şedinţă, acesta fiind
în delegaţie în interes de serviciu. În concluzie, este evident că urmează a se
lua o hotărâre nelegală şi ca urmare, domnule preşedinte, în vederea adoptării
ordinii de zi grupul P.N.L.vă solicită un vot nominal.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, dacă aveţi şi alte obiecţii sau propuneri privind
proiectul ordinii de zi. Dacă nu, propun adoptarea ordinii de zi prin vot
nominal la solicitarea domnului vicepreşedinte Ştef. Doamna secrertar, vă
rog….
Domnul consilier Ardelean Ciprian George:
Domnule preşedinte, având în vedere că proiectele care urmează a fi
discutate şi adoptate impun votul secret, nu putem discuta despre un vot
nominal.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Atenţie, discutăm despre ordinea de zi, nu despre altceva.
Domnul consilier Ardelean Ciprian George:
Dacă discutăm despre ordinea de zi, atunci discutăm despre altceva.
Cu privire la cele arătate anterior, dacă tot mi-aţi dat cuvântul, vreau să spun
că potrivit art.94 pe care l-a citit domnul vicepreşedinte, eu consider că au
fost uitate virgule din acest articol şi că acest articol permite constituirea
consiliului judeţean în şedinţe extraordinare ori de câte ori preşedintele
doreşte, precum şi în cazul în care o treime dintre consilieri doresc. Avem
aici situaţia de faţă. Cu privire la modalitatea de schimbare a
vicepreşedintelui consiliului judeţean, pe lângă faptul că este legală, potrivit
dispoziţiilor art.101 şi nu alt articol care a fost citat pentru că acesta
reglementează schimbarea şi eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor şi
acest lucru este perfect posibil, cu atât mai mult, cu cât avem şi precedentele
altor judeţe în acest sens. Mulţumesc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Am înţeles, atunci rog pe doamna secretar general, doamna Bota să
conducă votarea ordinii de zi prin vot nominal la solicitarea domnului
vicepreşedinte Ştef. Doamna Bota!
Doamna secretar Bota Cornelia:
Antal István János – da
Ardelean Ciprian George – da, sunt de acord
Ardelean Ioan Mircea – absent
Balaji Marius Vasile – da
Buzgău Oliviu Aurel – da
Ciucoş Liviu – da
Csehi Árpád Szabolcs – da
Draveczky Carol Iosif – da
Filip Daciana Crina – împotrivă
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Govor Mircea Vasile – da
Kaiser Ştefan – este absent
Konya Ladislau Ştefan – da
Kovács Máté – da
Kira Beniamin – da
Macec Valentin- este absent
Mărginean Maria Eva - absentă
Musznay Arpad - da
Nagy Alexandru – da
Nagy Maria – este absentă
Pal Nicolae Mircea – împotrivă
Paşca Vasile – da
Petric Octavian – da
Pinter Jozsef – împotrivă
Puie Dorin Ionel – da
Rácz Éva Maria – da
Riedl Rudolf – da
Rus Ioan – este absent
Sălăgean Ioan Gheorghe – da
Silaghi Mircea Gheorghe – da
Ştef Mihai Adrian – împotrivă
Várna Levente – da
Veres Istvan – da
Viman Ioan Vasile – da

Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Anunţaţi rezultatul, vă rog.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Cu patru voturi “împotrivă” ordinea de zi a fost aprobată.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Deci, câte voturi “pentru” şi câte “împotrivă”, vă rog.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Deci, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
voturi “pentru” şi patru “împotrivă”.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Eu nu ştiu, eu 23 am numărat.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Da, este 23.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Deci, atunci, haideţi să reluăm, anunţaţi vă rog încă o dată.
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Doamna secretar Bota Cornelia:
Deci, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.
23 de voturi “pentru”, patru “împotrivă”.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Atunci, cu 23 voturi “pentru”, patru “împotrivă”, ca urmare, ordinea
de zi a fost aprobată.
Domnul vicepreşedinte Ştef Mihai Adrian:
Stimaţi colegi, grupul P.N.L.va părăsi sala de şedinţă. Noi nu putem
să fim părtaşi la comiterea acestei ilegalităţi. Mulţumesc frumos.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Propun să trecem la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţie a unui
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare.
Rog preşedintele Comisiei de specialitate să prezinte punctul de vedere
al comisiei. Comisia juridică, nu este doamna Mărginean, domnul Ardelean
Ciprian?
Domnul Ardelean Ciprian:
Comisia juridică avizează favorabil acest proiect.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Pentru că este vorba de persoane, proiectul trebuie adoptat prin vot
secret, rog aparatul tehnic de specialitate să pregătească buletinele de vot.
Dacă aveţi alte propuneri, obiecţii? În ceea ce priveşte modalitatea de
vot, se încercuieşte varianta dorită şi se taie varianta cu care nu sunteţi de
acord de pe buletinul de vot.
Rog pentru exercitarea votului să folosiţi cabina de vot pe care am
folosit-o şi cu alte ocazii. Doamna Bota, vă rog să dirijaţi consilierii, după ce
au primit buletinele de vot, să intre în cabina de vot.
(Se împart buletinele de vot).
Domnul consilier Govor Mircea:
Pot să intervin? Eu zic că ar fi trebuit să fie pusă întrebarea “Sunteţi de
acord cu eliberarea din sau schimbarea din funcţie a domnului consilier”
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pentru că este eliberarea din funcţie a domnului vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Satu Mare, e bine aşa doamna secretară?
Doamna secretar Bota Cornelia:
Da. Rezultatul votului îl supune la vot, după ce numărăm voturile.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă este o propunere privind reformularea textului buletinului de vot,
vă rog s-o formulaţi, supunem aprobării. Sunt şi alte propuneri? Dacă nu, rog
pe doamna secretar să convoace pe fiecare consilier în cabina de vot pentru
exercitarea votului.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Domnul Antal István. (Se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Antal, vă rog să trageţi perdeaua, aşa încât să nu poată presa să......
Domnul Ardelean Ciprian. (Se deplasează la cabina de vot şi votează).
Se pregăteşte domnul Balaji Marius. Domnul Balaji Marius, se
pregăteşte domnul Buzgău Oliviu. (Balaji Marius, se deplasează la cabina de
vot şi votează).
Domnul Buzgău Oliviu, se pregăteşte domnul Ciucoş. (Se deplasează
la cabina de vot şi votează domnul Buzgău apoi domnul Ciucoş).
Domnul Ciucoş a votat, domnul Csehi Árpád, se pregăteşte domnul
Draveczky. (Domnul Csehi Árpád se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Draveczky Carol şi se pregăteşte domnul Govor. (Domnul
Draveczky Carol se deplasează la cabina de vot şi votează).
(Domnul Govor se deplasează la cabina de vot şi votează).
Deci, domnul Govor a votat, domnul Konya. (Se deplasează la cabina
de vot şi votează).
Kovács Máté. (Se deplasează la cabina de vot şi votează).
Se pregăteşte Kira Beniamin.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Stimaţi colegi, vreau să vă anunţ că a venit şi doamna Nagy Maria, ca
urmare, suntem 28, suntem 24, pentru că au plecat patru şi a venit unul.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Domnul Kira Beniamin. (Se deplasează la cabina de vot şi votează). Se
pregăteşte Musznay Arpad. (Se deplasează la cabina de vot şi votează).
(Cade perdeaua), vedeţi până la urmă o luaţi de tot. Domnul Pataki, vă
rog că sunteţi şi mai înalt, vă rog eu foarte mult.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Până atunci, pentru doamna Nagy Maria, se încercuieşte varianta
pentru care optaţi şi se taie varianta cu care nu sunteţi de acord. Conform
proiectului de hotărâre.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Domnul Nagy Alexandru şi se pregăteşte doamna Nagy Maria.
(Domnul Nagy Alexandru se deplasează la cabina de vot şi votează).
Doamna Nagy Maria şi se pregăteşte domnul Paşca Vasile. (Doamna
Nagy Maria se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Paşca, se pregăteşte domnul Petric Octavian. (Domnul Paşca
se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Petric şi se pregăteşte domnul Puie Dorin. (Domnul Petric se
deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Puie Dorin, se pregăteşte doamna Racz Eva. (Domnul Puie
Dorin se deplasează la cabina de vot şi votează).
Doamna Racz Eva şi se pregăteşte domnul Riedl. (Doamna Racz Eva
se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Riedl, se pregăteşte domnul Sălăgean Ioan. (Domnul Riedl se
deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Sălăgean, se pregăteşte domnul Silaghi Mircea. (Domnul
Sălăgean se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Silaghi, se pregăteşte domnul Varna Levente. (Domnul
Silaghi se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Varna, se pregăteşe domnul Veres Istvan. (Domnul Varna se
deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Veres Istvan, se pregăteşte domnul Viman Ioan. (Domnul
Veres se deplasează la cabina de vot şi votează).
(Domnul Viman Ioan se deplasează la cabina de vot şi votează).
Au votat toţi consilierii prezenţi.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Rog Comisia de numărarea voturilor. Vreau să vă consult în acest
subiect, din cei cinci membrii ai comisiei, respectiv, doamna Mărginean,
domnul Pinter, domnul Mircea Ardelean, domnul Riedl şi domnul Silaghi,
sunt prezenţi doar domnul Riedl şi domnul Silaghi, sunt prezenţi doar doi,
domnul Riedl şi domnul Silaghi. Vă consult în acest sens, este suficient
aceşti doi consileri din cadrul acestei comisii sau se propune încă un
consilier? Logic ar fi fost ca atunci când s-a constituit această comisie,
fiecare formaţiune politică să fie reprezentată. Nefiind nici un membru al
grupului P.N.L.prezent ar rămâne atunci să fie completat cu un reprezentant
al PD-L dar nu în sens restrictiv, poate să fie şi alte propuneri. Prima dată vă
consult dacă este nevoie să completăm cu un membru această comisie şi dacă
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este legală această soluţie, dacă da cine este persoana sau cine sunt
persoanele propuse. Doamna secretar?
Doamna secretar Bota Cornelia:
Regula este că se lucrează în comisii cu majoritate. Nu poate fi sub
acest număr de majoritate, deci trei din cinci, ar trebui să fie completată
comisia pentru a evita orice discuţii şi interpretări. Să fie impar.
Domnul consilier Petric Octavian:
Întrucât domnul Mircea Ardelean a fost nevoit să-şi depună demisia
pentru incompatibilitate, grupul P.S.D.face o propunere de înlocuirea
dânsului din comisia de numărare cu o altă persoană şi îl propune pe domnul
Ardelean Ciprian sau pe domnul Viman.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Atunci este propunerea pentru domnul Viman?
Domnul consilier Petric Octavian:
Domnul Viman.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Am înţeles, este o propunere, supun aprobării consiliului dacă votăm
cu vot secret sau se poate şi cu vot deschis.
Doamna secretar Bota:
Da se poate cu vot deschis pentru că este vorba de o măsură
organizatorică excepţională în acest moment.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Cine este de acord să completăm comisia de numărare cu domnul Ioan
Viman? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc. Rog pe domnii
consilieri Riedl, Silaghi şi Viman să procedeze la numărarea buletinelor de
vot. Nu putem să continuăm şedinţa, trebuie să facem o pauză de cinci
minute pentru că următorul proiect de pe ordinea de zi este legat de primul
punct. Ca urmare, facem o pauză de zece minute.
Domnul consilier Petric Octavian:
Domnule preşedinte, întreb dacă nu cumva trebuia să alegem prin vot
secret persoana pe care am nominalizat-o noi grupul P.S.D.?
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Chiar în acest sens am consultat-o pe doamna secretar. I-am pus o
întrebare, dacă se poate completa şi procedural este sau nu votul deschis
suficient. Doamna secretar?
Doamna secretar Bota Cornelia:
Consider că nu este obligatoriu votul secret dat fiind faptul că domnul
Viman care este din formaţiunea care trebuie să fie reprezentată nu trebuia
să intre în concurs cu altcineva.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Atunci vă rog treceţi la numărarea voturilor. Pauză de zece minute.
După pauză:
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Rog Comisia de validare să prezinte rezultatul votului.
Domnul consilier Riedl Rudolf:
Proces-verbal încheiat azi, cu ocazia numărării voturilor privind
eliberarea din funcţie a domnului Macec Valentin, vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Satu Mare de către Comisia de numărare a voturilor.
Voturi exprimate total 24, voturi valabil exprimate 23, pentru 23, un vot nul.
Aici aş vrea să amintesc unor consilieri care au fost validaţi ulterior şi
nu au fost prezenţi la prima şedinţă în care s-a stabilit de către consiliul
judeţean că numai acele voturi sunt valabile în care ambele opţiuni sunt
foarte clar exprimate. Respectiv, una trebuie încercuită şi cealaltă trebuie
obligatoriu tăiat jos. De foarte multe ori când numărăm voturile constatăm că
sunt 2,3,4,5 nevalabile deşi foarte clar este încercuit “da”-ul dar nu putem să
luăm în considerare pentru că aşa a fost o hotărâre a consiliului judeţean. Vă
rog să aveţi în vedere acest lucru şi acuma şi la următoarele voturi care vor
fi.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vreau să anunţ că înainte de a începe votul am reamintit procedura de
vot.
Ca urmare, supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
Vreau totuşi să mulţumesc pentru activitatea desfăşurată domnului
Macec care a fost vicepreşedinte un an şi două luni, consider că şi el a avut o
prestaţie şi o contribuţie la rezultatele pe care noi aici împreună le-am obţinut
şi în continuare eu sper că va fi alături de noi, poate într-o altă funcţie, tot
sprijinind judeţul Satu Mare.
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Următorul proiect de pe ordinea de zi,
2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Satu Mare.
Rog preşedintele Comisiei de specialitate să prezinte punctul de vedere
al comisiei. Domnul Ardelean?
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Comisia avizează favorabil şi acest proiect.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Aşteptăm propuneri dacă sunt.
Domnul consilier Petric Octavian:
Grupul P.S.D.îl propune pe domnul Mircea Govor pentru funcţia de
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Am înţeles, alte propuneri dacă sunt? Dacă nu, rog aparatul tehnic de
specialitate să pregătească buletinele de vot.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Fiind singura propunere, vă rog să-mi daţi voie şi mie să spun două
cuvinte. Eu apreciez ca foarte bună şi foarte utilă această schimbare a
vicepreşedintelui consiliului judeţean, cu atât mai mult că singura propunere
de care discutăm este cea a domnului Mircea Govor.
Vreau să aduc câteva argumente în acest sens. Domnilor consilieri, vă
rog să vă gândiţi că în momentul în care se va vota domnul Mircea Govor,
Consiliul Judeţean Satu Mare va avea un vicepreşedinte P.S.D.adică din
partea partidului de guvernământ. Ştim cât de greu am reuşit, cel puţin în
ultima perioadă, să administrăm banii judeţului, ştim că s-a terminat
proiectul cu drumurile, ştim de asemenea, cât de greu ne-am descurcat şi ce
capacitate slabă am avut să atragem fonduri faţă de judeţul Satu Mare,
neavândîn funcţii de conducere pe cineva din partea partidului de
guvernământ.
Din acest punct de vedere apreciez că persoana domnului Govor, prin
calităţile pe care le are, este un luptător desăvârşit şi sunt convins că va lupta
cu toate armele pe care le are şi cu tot ce-i stă în putinţă pentru judeţul Satu
Mare, eu susţin această propunere a partidului nostru.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Şi eu sper ca această lărgire cu intrarea partidelor, eu aşa formulez că
sunteţi în coaliţie, aflate la guvernare în conducerea Consiliului Judeţean
Satu Mare în foarte scurt timp, şi mă refer până la sfârşitul lunii august până
când mă întorc şi eu din concediu, ca să fie pentru judeţul Satu Mare o
rectificare pozitivă. Cine va fi ales vicepreşedinte are o misiune dificilă
pentru că ne trebuie cel puţin zece milioane de lei noi pentru a închide
exerciţiul bugetar în condiţii normale şi minime de funcţionare.
În privinţa banilor separat pentru drumuri, iar ne-ar trebui câteva zeci
de milioane lei noi. Cine va fi vicepreşedinte ales, mă rog este vorba despre
persoana domnului Govor, va avea o misiune foarte dificilă, mai ales în
această perioadă de criză. Totodată, trebuie să promovăm judeţul şi la
celelalte programe guvernamentale, avem peste 10-15 căminte culturale în
mediul rural care au trecut în faza de evaluare şi ar urma finanţarea. Putem
continua lista cu săli de sport, cu baze sportive, cu locuinţe A.N.L.ş.a.m.d.,
toată gama.
Avem câteva sute de miliarde de lei vechi şi confirmă domnul
inspector şcolar judeţean, care nu intră în competenţa directă a consilului
judeţean dar sunt probleme ale judeţului. Sunt localităţi unde copiii vor
începe anul şcolar în această toamnă în condiţii improprii. Este de exemplu
cazul Terebeştiului unde este în construcţie o şcoală nouă şi este doar
parterul finalizat, iar copiii trebuie să meargă în celelalte două sate pentru a
frecventa cursurile, iar acele şcoli cred că nici nu au autorizaţie de
funcţionare. Era iniţial că pentru un an de zile să fie această situaţie, dar până
la urmă iată că se prelungeşte. Idem este şi exemplul Ciumeştiului unde nu
mai sunt bani pentru a pune acoperişul pe lucrare şi există pericolul ca toată
lucrarea să fie degradată, nici măcar nu sunt bani pentru conservare. Un
aspect cu probleme deosebite sunt şi firmele care au prestat lucrări şi au
câteva miliarde de lei de încasat de la stat şi intră în incapacitate de plată, au
oameni pe care trebuie să-i trimită în şomaj şi nu reuşesc să achite obligaţiile
faţă de fisc. Deci este o situaţie deosebită şi în ce priveşte sistemul
educaţional dar putem continua.
Este o misiune foarte dificilă şi aşteptăm ca în august rectificarea să fie
în favoarea judeţului nostru. Avem consilii locale cu probleme privind
funcţionarea, avem nevoie de pod pentru Satu Mare, avem nevoie de centura
de ocolire a municipiului.
Domnul consilier Govor Mircea:
Mulţumesc colegilor pentru propunerea făcută şi aş vrea să spun aici
că de fapt propunerea este a P.S.D. şi PD-L pentru că suntem parteneri la
guvernare şi eu zic că în acest moment, dacă votul îmi va fi acordat, consiliul
judeţean va beneficia şi de guvernarea actuală, de ajutorul şi de sprijinul
acestei guvernări. Nu vreau să intru prea mult în amănunte dar vreau să vă
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spun un singur lucru, eu consider că în acest moment nu fac altceva decât
continui o activitate excepţională pe care am avut-o cu preşedintele
consiliului judeţean. Vă spun exepţională profesional şi dacă am spus acest
cuvânt ştiu ce spun şi dânsul ştie, deci am colaborat excepţional de bine şi aţi
văzut că, consiliul judeţean a fost exemplu chiar şi domnul deputat Erdei l-a
pus în categoria consiliilor judeţene foarte favorabile, foarte pozitive.
Funcţionarea consiliului judeţean a fost bună şi datorită relaţiei noastre foarte
corecte şi acum aş vrea să continuăm această activitate şi să aducem bani
pentru judeţul Satu Mare. Vă mulţumesc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, rog aparatul de specialitate să distribuie buletinele de vot.
Repet încă o dată, votul este valabil exprimat dacă se încercuieşte varianta
dorită şi se taie varianta cu care nu sunteţi de acord. După ce se distribuie, o
rog pe doamna secretar să invite în cabina de vot pe fiecare consilier în parte.
(Se împart buletinele de vot).
Doamna secretar Bota Cornelia:
Domnul Antal Istvan Janos şi se pregăteşte domnul Ardelean Ciprian.
(Domnul Antal se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Ardelean Ciprian şi se pregăteşte domnul Buzgău.
(Domnul Ardelean se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Buzgău şi se pregăteşte domnul Ciucoş Liviu.
(Domnul Buzgău se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Ciucoş Liviu şi se pregăteşte domnul Csehi Arpad Szabolcs.
(Domnul Ciucoş se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Csehi Arpad şi se pregăteşte domnul Draveczky.
(Domnul Csehi se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Draveczky, se pregăteşte domnul Govor Mircea.
(Domnul Draveczky se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Govor Mircea şi se pregăteşte domnul Konya.
(Domnul Govor se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Konya şi se pregăteşte Kovacs Mate.
(Domnul Konya se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Kovacs Mate, se pregăteşte domnul Kira Beniamin.
(Domnul Kovacs se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Kira Beniamin şi se pregăteşte domnul Muzsnay.
(Domnul Kira se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Muzsnay Arpad şi se pregăteşte domnul Nagy Alexandru.
(Domnul Muzsnay se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Nagy Alexandru, se pregăteşte doamna Nagy Maria.
(Domnul Nagy se deplasează la cabina de vot şi votează).
Doamna Nagy Maria şi domnul Paşca Vasile.
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(Doamna Nagy Maria se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Paşca Vasile, se pregăteşte domnul Petric Octavian.
(Domnul Paşca se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Petric Octavian, se pregăteşte domnul Puie Dorin.
(Domnul Petric se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Puie Dorin, se pregăteşte domnişoara Racz Eva Maria.
(Domnul Puie se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnişoara Racz Eva, se pregăteşte domnul Riedl.
(Domnişoara Racz Eva se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Riedl, se pregăteşte domnul Sălăgean Ioan Gheorghe.
(Domnul Riedl se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Sălăgean Ioan Gheorghe, se pregăteşte domnul Silaghi
Mircea.
(Domnul Sălăgean se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Silaghi Mircea, se pregăteşte Varna Levente.
(Domnul Silaghi se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Varna Levente, se pregăteşte domnul Vereş Istvan.
(Domnul Varna se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnul Veres Istvan, se pregăteşte domnul Viman Ioan.
(Domnul Veres se deplasează la cabina de vot şi votează).
(Domnul Viman Ioan se deplasează la cabina de vot şi votează).
Domnule preşedinte, s-a încheiat procedura.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Rog Comisia de validare. Vă consult dacă se menţine completarea
pentru acea Comisie de validare ca şi la votul anterior, în sensul persoanei
domnului Viman Ioan care şi ţine urna? Vă consult şi vă întreb dacă sunteţi
de acord. (Consilierii se pronunţă afirmativ). Mulţumesc, atunci, vă rog să
treceţi la numărarea buletinelor de vot. Zece minute pauză.
După pauză:
Rog să se intre în sală. Putem continua?
Rog Comisia de validare să prezinte rezultatul votului.
Domnul consilier Riedl Rudolf:
Proces-verbal încheiat, 04.08 2009. Comisia de validare aleasă de
consiliul judeţean, în temeiul art.101 Legii nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru validarea mandatului de
vicepreşedinte al domnului consilier Govor Mircea Vasile. Voturi exprimate
24, voturi valabile 24,voturi“pentru” 24. Mulţumesc.(Aplauze).
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Felicitări. În urma rezultatului votului, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre cu alegerea în funcţia de vicepreşedinte al
consiliului judeţean pe domnul Govor Mircea Vasile. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
Domnul Govor Mircea:
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Mulţumesc în mod deosebit pentru acest vot favorabil, ţin în special să
mulţumesc conducerii mele de partid, a P.S.D.-ului, în speţă domnului
Mircea Geonă şi domnului Hrebenciuc, pentru că nu multă lume ştie un
lucru, şi o să vi-l spun imediat, şi nu în ultimul rând domnului preşedinte al
organizaţiei judeţene P.S.D. Satu Mare, domnului deputat Ciocan şi
domnului Valer Marian, senator de Satu Mare, cărora în mod special doresc
să vă mulţumesc pentru că această negociere de patru luni, atunci am
început, a fost decisă la Bucureşti şi nu la Satu Mare, de către conducerea
P.S.D. şi conducerea U.D.M.R., domnul Marko Bela şi cu domnul Borbely.
Deci ideea a fost, toată lumea întreba de ce, de ce? Nu a fost luată o
hotărâre la nivelul conducerii…, de aici a pornit ideea, este adevărat şi pentru
aceasta mulţumesc domnului preşedinte al consiliului judeţean, preşedinte al
U.D.M.R.Satu Mare. Încă o dată. Mulţumesc dumneavoastră, dar am vrut să
clarific acest lucru.
Sperăm într-o colaborare foarte bună şi eu vă promit că aveţi pe cine
să vă bazaţi. În primul rând trebuie să facem ceva pentru comunitate, pentru
acest judeţ pentru care în ultimii cinci ani, de când sunt consilier judeţean,
am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să mă bat pentru localităţile care sunt mai
defavorizate. Şi în continuare, împreună cu dumneavoastră, toţi cei de faţă,
facem front comun să facem tot ce trebuie pentru judeţ. Vă mulţumesc încă o
dată.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, vă felicit şi având în vedere că s-au epuizat problemele
de pe ordinea de zi, declar şedinţa extraordinară închisă şi eu mă duc în
concediu de odihnă, îmi continui concediul de odihnă.
Vă mulţumesc pentru participare !
PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Csehi Árpád Szabolcs
Cornelia Bota
Red./tehn.Sz.E.2 ex.
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