CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PROCES-VEBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean
Satu Mare din 30 septembrie 2009, ora 1200
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.217 din 24.09.2009
a preşedintelui consiliului judeţean, prin intermediul secretarului
judeţului, respectiv a locţiitorului. 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 de consilieri, lipsesc: domnul consilier Antal
István, domnul consilier Macec Valentin, domnul consilier Rus Ioan şi
domnul consilier Paşca Vasile.
Majoritatea consilierilor în funcţie fiind prezenţi, şedinţa este legal
constituită.
Înainte de a intra în şedinţa propriu-zisă dau cuvântul domnilor
protopopi din partea Bisericii Ortodoxe. Bine aţi venit la şedinţa noastră
de consiliu judeţean şi dacă doreşte cineva dintre dumneavoastră…..daţi,
vă rog microfonul domnului protopop.
Pr.Marian Crainic, protopop de Carei:
Domnule preşedinte, domnilor consilieri,
Avem şi noi o problemă care din aprilie este o povară pe sufletul şi
pe sentimentele noastre de a putea ajuta pe cei mai mici, mai slabi decât
noi, e vorba de personalul neclerical care nu s-au achitat din luna aprilie.
Prin bunăvoinţa domnului preşedinte, prin susţinerea domnului
vicepreşedinte Govor, am înţeles că s-ar putea găsi o soluţie ca aceste
posturi să rămână. Este vorba de trei probleme care se pun: în primul
rînd, dacă-i trecem în şomaj, tot statul are o povară. Nu-i vorba de nişte
salarii deosebit de mari, este vorba de salariul minim pe economie, iar
şomajul tot statul îl plăteşte pentru că este vorba de aceiaşi sumă.
Pe de altă parte bulversăm patru sute de sate, e vorba de toate
cultele, pentru această problemă care considerăm că nu este una dintre
cele mai mari probleme din judeţul nostru.
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În al treilea rând, sigură că ar fi şi un gest faţă de Biserică din
partea dumneavoastră, faţă de toate cultele, de a sprijini această cauză
pentru că, în general parohiile în zona noastră fiind mixte, toate sunt mai
sărace, mai slabe din punct de vedere financiar şi nu ne descurcăm. Avem
preoţi care, nu ştiu dacă o să mă credeţi, vă dau şi un exemplu Cheja sau
alte localităţi care nu şi-au luat salariile de şase luni, adică de şapte luni
acuma. Sunt nişte probleme în judeţ, aşa că am avea marea rugăminte de
a ne avea în atenţie şi dacă este posibil să ne sprijiniţi cu acest lucru. Vă
mulţumesc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Această problemă de care toţi consiilerii judeţeni suntem conştienţi
privind cele 319 posturi care în decursul anilor anteriori s-au finanţat pe
seama bugetului judeţului, în acest an, pentru a plăti integral aceste
salarii, suma era de 3.400.000 de lei pe undeva, 3.500.000 aproximativ.
Faţă de această sumă, noi am alocat până la primele patru luni ale anului
suma de 900.000 lei. Faţă de anul trecut, prin Legea bugetului de stat doar
75 la sută s-a acordat judeţului Satu Mare, iar în cursul acestui an nu s-a
mai produs nici o rectificare bugetară, ca urmare, suntem cu ceea ce am
început acest exerciţiu financiar.
Promisiunea era, şi rămâne în continuare, dacă vine o rectificare să
vedem cum mai sprijinim cele 319 posturi care înseamnă 319 persoane,
aici este vorba de salariile personalului neclerical. În ceea ce priveşte
salariile preoţilor se achită direct de la bugetul de stat. Aici putem
interveni, cum aţi văzut şi când a fost premierul Emil Boc în plenul
şedinţei am ridicat această problemă.
Anul trecut, respectiv în ianuarie a.c. când s-a elaborat proiectul
Legii bugetului de stat am făcut şi atunci intervenţii dar colegii noştri
deputaţi şi senatori nu au reuşit să modifice lista propusă de Ministerul
Finanţelor privind numărul de posturi care se alocă judeţului Satu Mare,
astfel încât a rămas şi acea perioadă ianuarie-aprilie pe seama bugetului
propriu.
La ora actuală suntem în situaţia că, în cazul în care nu vine o
rectificare pentru judeţul Satu Mare pentru echilibrarea bugetului, nu
putem închide exerciţiul financiar, asta înseamnă că vom rămâne cu
datorii nu numai faţă de furnizori ci poate şi faţă de salariaţi, care ar fi o
problemă, foarte, foarte gravă.
Deci, aşteptăm. Ultima rectificare a guvernului, a avut loc în luna
august. Noi am sperat că în decurs de de două săptămâni, cum s-a mai
făcut din rezerva guvernului să primească consiliile locale şi consiliile
judeţene. De atunci nici un leu nu s-a mai deblocat, ba mai mult, acum
mergem un pic mai departe, ştiţi foarte bine avem o problemă declicată şi
în ce priveşte învăţământul, peste 20 milioane lei noi facturi neachitate pe
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anul trecut, lucrări de investiţii oprite, reabilitări, modernizări de şcoli. Şi
pentru aceste proiecte am solicitat sprijin dar nu s-a deblocat din august
încoace nici un leu din bugetul de stat. Chiar şi vineri, a fost domnul
Dragnea, preşedintele Asociaţiei preşedinţilor consiliilor judeţene, şi
dânsul a confirmat acest lucru, există bani în fondul de rezervă a
Guvernului dar nu se deblochează banii.
Vineri încă nu am înţeles de ce nu se deblochează. Luni, între timp,
pentru toată lumea a devenit o imformaţie publică de ce nu s-au deblocat
banii, se aşteaptă soluţionarea cât mai rapidă a crizei politice de la nivelul
Guvernului şi iată acea criză ce efecte are în teritoriu. Am ridicat doar
două aspecte, dacă ne uităm, la noi nu este cazul, dar aţi văzut în presă, în
Botoşani asistenţii maternali au făcut miting de protest pentru că de 2-3
luni de zile nu au mai ridicat salariile. Noi, şi repet, tot sistemul, consiliul
judeţean şi instituţiile subordonate încă nu am ajuns la această situaţie
dar, dacă nu vine o suplimentare bugetară, nu ne vom închide exerciţiul
financiar fără să rămânem cu restanţe faţă de angajaţi, faţă de noi înşine,
pentru că preşedintele are îndemnizaţie, vicepreşedinţii au îndemnizaţie,
consilierii au îndenizaţie şi va fi un blocaj pe ansamblu.
Problema se accentuează dacă privim şi proiectele în derulare. Am
fost cu domnul vicepreşedinte Govor la Ministrul Mediului. Şi acolo sunt
probleme. De exemplu, Judeţul Iaşi care are proiectul cu Managementul
deşeurilor început mai repede, dacă nu mă înşel 7 milioane de euro are
restanţă Ministerul Mediului faţă de executantul din Iaşi. V-am dat încă
un exemplu în acest sens. Este o situaţie foarte delicată.
Noi, consiliul judeţean, la această oră nu am acumulat datorii faţă
de furnizori. Eu sunt de părere că atâta putem cheltui câţi bani avem şi nu
pe seama unor datorii pentru că atunci blocăm tot sistemul. Sunt firme din
domeniul construcţiilor care au avut 2-3 lucrări, de exemplu la AFM, la
fondul de mediu cu parcurile care au intrat în incapacitate de plată
datorită facturilor.
Repet, putem continua lista. Cel puţin o dată pe lună această
problemă a salarizării personalului neclerical este ridicată de domnul
Nagy Sandor în interiorul UDMR-ului. Deci şi noi încercăm să găsim
variante. Repet, aşteptăm acea rectificare din luna august, deja mâine
suntem în octombrie, ultimul trimestru. Astăzi are loc şedinţă de Guvern,
şansele să fie o repartizare a sumelor în această şedinţă sunt mici, ca
urmare se amână încă o săptămână cel puţin repartizarea fondurilor. Asta
înseamnă probleme de sus cu efecte asupra populaţiei pe plan local. Dau
cuvântul colegilor, dacă doresc să intervină.
Domnul vicepreşedinte Govor Mircea:
Domnilor protopopi, domnule preşedinte, stimaţi colegi,
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Într-adevăr este o situaţie destul de complicată, vizavi de biserica
în asamblul ei pentru că toţi de aici din sală suntem creştini. Din cât ştiu
eu, într-adevăr indiferent de ce înclinaţii avem, sunt probleme peste tot.
Aici este şi domnul protopop reformat care este colegul nostru şi dânsul
se zbate pentru partea reformaţilor, pentru catolici, pentru ortodocşi. Eu
în special, pentru dumneavoastră. De fapt, am ţinut tot timpul legătura cu
cei trei protopopi de Satu Mare şi toată bunăvoinţa, toată bunăcredinţa
este să vă ajutăm, şi în special că ştim că este vorba de oamenii care au
nevoie de o sumă destul de mică faţă de ce sunt la nivel judeţean alte
venituri.
Exact cum a spus şi domnul preşedinte, nu v-am amânat de dragul
de a vă amâna, de a ne întâlni şi de a vă promite că o să rezolvăm
problema. Suntem oameni serioşi, ne cunoaştem, am luat legătura cu
dumneavoastră, prin dumneavoastră cu preoţii şi cu cei care slujesc
Biserica din judeţ şi vă rog să ne credeţi cum intră un ban în judeţ o să fie
alocat pentru Biserică. Asta a fost înţelegerea cu cei doi colegi, cu
domnul preşedinte, cu domnul vicepreşedinte. Ne-am înţeles şi am zis că
sprijinim Biserica. Singurul lucru este să primim bani pentru echilibrare.
La întâlnirea noastră cu domnul Dragnea, şi eu, şi domnul
preşedinte, am insistat. Dânsul ne-a asigurat şi ne-a şi spus o sumă care
va veni spre Satu Mare când se termină acest haos. Noi trebuie să avem
grijă ca pe viitor să scăpăm de aceste nebunii din ţara asta şi să nu mai fie
atâta haos. În momentul când va fi linişte în ţară vor fi şi alte posibilităţi
de a aduce bani la judeţ. Suntem într-o situaţie disperată pentru că vedem
ca în loc să dăm oamenilor ceea ce trebuie, le dăm circ şi asta ştiţi de
unde porneşte şi sper că într-o zi se va termina.
Vă rog să aveţi toată încrederea în noi că facem ce trebuie, eu
vorbesc în numele grupului pe care-l reprezint, bineînţeles că şi colegii
noştri sunt de acord cu ce am spus eu şi sper ca în cel mai scurt timp să se
rezolve problema. Nu este o soluţie trimiterea oamenilor în şomaj, asta
înseamnă că sunt puşi pe drumuri şi nu mai pot fi reangajaţi. Trebuie
evitat. Mai trebuie avut un pic de răbdare.
Pr. Mircea Feher, protopopul de Negresti Oas:
Dacă-mi permiteţi să intervin şi eu un pic...
Domnule preşedinte, şi mai cu seamă domnule vicepreşedinte,
Din luna mai am surportat, este vorba măcar de reţinerile asupra
salariilor clericalilor despre care noi vorbim. Le-am plătit de unde am
putut, din fondurile protopopiatelor noastre aceste sume, am la ora actuală
o sumă de 700 milioane împrumutaţi de la patroni. Banii ăştia trebuie să-i
dau, să-i pun şi asta e problema. Îi scoatem în şomaj? Că eu cel puţin,
protopopiatul nu mai pot să mă duc mai departe. Ori măcar să ne ajutaţi
cu reţinerile asupra salariilor pe care trebuiau să le primească din luna
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mai încoace. Nu este vorba de o sumă mare, la mine în protopopiat este
vorba de 73.440 lei, reţinerile măcar să le plătesc ca să pot merge mai
departe. Fără această sumă nu mai am altă posibilitate decât şomajul. Vă
mulţumesc.
Domnul vicepreşedinte Ştef Mihai Adrian:
Stimaţi colegi, stimate feţe bisericeşti,
Eu vreau să iau cuvântul în numele grupului P.N.L.Noi susţinem
aceste demersuri. Rotativa guvernamentală a determinat ca noi să fim în
opoziţie dar noi am avut o colaborare foarte bună, am putut decide într-o
direcţie sau alta, având în vedere că am fost la guvernare în colaborare cu
UDMR-ul şi cred. Pot să spun în numele grupului P.N.L. că noi vom
susţine acest demers să putem rezolva această problemă gravă pentru toţi,
şi noi suntem de credinţă diferită, cinci colegi ortodocşi, un coleg
romano-catolic, eu cred că pentru toate cultele susţinem în mod egal să
putem să rezolvăm această problemă. Eu vă spun cu toată tăria că noi
vom susţine acest demers.
Domnul protopop, consilier judeţean Nagy Sandor:
Domnule preşedinte, domnilor colegi,
Eu chiar mă bucur acuma că problema aceasta a fost ridicată şi
susţinută nu numai de mine personal ci şi de alte culte, şi colegii mei vor
fi solidari şi vor cere ajutorul consiliului judeţean. Ştim foarte bine că este
foarte greu, cam 70 de locuri de muncă s-au dizolvat şi nouă, cultului
reformat pentru că noi am şi făcut acea treabă pe care colegul ortodox a
zis că intenţionează, am trimis în şomaj posturile neclericale.
Pe plan ministerial la Bucureşti ar trebui organizat astfel ca aceşti
oameni să poată reveni şi să fie astfel reorganizat ca aceşti oameni să
poată fi plătiţi de judeţ. Problema aceasta cu care ne-am zbătut de multe
ori ar trebui să fie o preocupare pentru cei care stau în Bucureşti, colegii
senatori şi deputaţi ca ea să fie reorganizată şi restructurată în aşa fel ca să
fie posibilă soluţionarea la nivelul judeţului pentru toate cultele.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Înainte de a da cuvântul domnului Puie vreau să vă informez că şi
cu această problemă am fost la domnul ministru Pogea, am ridicat
problema la domnul premier Emil Boc, la domnul secretar de stat de la
culte, am fost la domnul secretar de stat Gherghina de la Ministerul
Finanţelor, dar rezolvarea, pentru că noi am cerut din ordonanţa de
rectificare să se mai pună un 50-100 de posturi la nivelul central aceasta
fiind o sumă infimă. Pentru noi, dacă facem calculul, pentru tot anul
înseamnă deja o sumă mult mai mare.

5

Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Vreau să vă spun că pe lângă alte probleme pe care consiliul
judeţean le are vizavi de finanţarea unor activităţi este şi asigurarea
salariului personalului neclerical. Am discutat cu domnul deputat Holdiş,
dânsul a luat legătura pe linia noastră cu domnul Pogea, eu cred şi
aproape cu mare convingere pot să spun că în decembrie se vor primi
bani pentru echlibrare şi această problemă va fi rezolvată. Cel târziu până
în decembrie...(domnul Govor protestează). Bine, atunci hai să promitem,
eu cred că este o problemă rezolvabilă. Vom face demersurile pe linia
noastră ca s-o putem rezolva.
Domnul consilier Govor Mircea:
Dacă din această discuţie foarte serioasă ajungem la absurd să le
spunem la domnii protopopi că domnul Holdiş va rezolva în decembrie,
daţi-mi voie să spun că e o jignire. Cum adică în decembrie? De ce
vorbim de decembrie? Mai bine atunci le spunem la oameni că o să
vedem din bugetul pe anul viitor care începe în ianuarie. Da ca să
spunem să tracă luna noiembrie, să vină decembrie, ce vrei să le spuneţi
la oameni indirect, să voteze. În primul rând că jignim personalul clerical,
jignim populaţia aceasta şi minţim la nesfârşit şi-i ţinem tot timpul cu
minciună, şi-i ţinem tot timpul în circ, cum faceţi voi. Până la urma
urmei, ne-am cam săturat.
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Nu pot să nu intervin la ceea ce a spus domnul vicepreşedinte
Mircea Govor pentru că toată treaba aceasta o aruncă pe noi. Eu am spus,
sunt discuţii care se poartă la nivelul Ministerului de Finanţe pe această
temă. Dacă era aşa de bun de ce nu a rezolvat-o până acuma? Totul se
aruncă pe alegerile prezidenţiale din decembrie. Nu ştiu dacă noi
politizăm sau domnul vicepreşedinte politizează toată chestia asta. Eu
spun că problema e rezolvabilă şi vom face tot ceea ce putem şi vom face
lobby pentru că acest personal neclerical are probleme ca toţi ceilalţi
oameni, vine iarna, au copii care au început şcoala iar din aprilie sau mai
nu s-au primit salariile. Eu cred că este o problemă rezolvabilă, vom face
tot ceea ce putem şi o să se rezolve problema aceasta.
Domnul vicepreşedinte Govor Mircea:
Să discutăm ceea ce e normal şi corect faţă de aceşti patru
protopopi. Noi am ridicat o problemă foarte serioasă pentru nişte oameni
care lucrează pe bani de nimic, 3.500.000 bani vechi, deci aproape 100
euro şi să spunem că vom rezolva în decembrie este o jignire. Şi mai
vreau să rog să terminăm ca să spunem ce va fi peste o săptămână sau
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două. De faţă cu domnul preşedinte am auzit, s-a discutat că s-au primit
bani pentru drumul care merge de la Odoreu la Medieş. Este o minciună,
sunt vorbe aruncate în vânt, nu avem nici cinci bani. Aţi început să
discutaţi şi să promovaţi această enormitate că au venit aceşti bani pentru
Medieş. Este o minciună gogonată, şi vă rog frumos nu vă mai folosiţi de
asemenea minciuni.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Ceea ce pot să vă promit domnilor protopi, este subiectul că până
în luna octombrie ori e alb, ori e negru, tragem linia. Este această situaţie
de incertitudine şi vom trage linia într-un sens sau în altul. În şedinţa din
octombrie să punem punct că nu putem să tot amânăm. Dacă se va
întâmpla după octombrie o nouă rectificare, se mai poate reveni. În ceea
ce priveşte şedinţa de consiliu, am să vă propun să facem şedinţă înainte
de începutul campaniei electorale, va fi la începutul lunii octombrie iar
următoarea va fi la sfârşitul lunii noiembrie.
Este o problemă pe care nu trebuie să o politizăm, nu vorbesc
despre unul sau altul, este o problemă pe care noi trebuie să o rezolvăm
într-un fel sau altul. Aceasta este o variantă mai bună decât să tot
amânăm, să tragem de timp.
Apropo de rectificare, în fiecare an s-a întâmplat că în decembrie
au mai venit bani după ce s-a constatat cu încasările bugetare. Era
experienţa că în luna septembrie, la începutul lunii octombrie era o
rectificare. Eu sper să fie această rectificare. Noi în şedinţa din luna
octombrie vom pune punct într-un sens sau altul acestui subiect, dacă
domnii protopopi doresc să aştepte în continuare să vină sume, să vină un
sprijin pentru exerciţiul bugetar, se poate pentru că au această libertate, în
schimb aş dori ca noi cei din sală după octombrie să nu ne mai angajăm
pentru că în următoarele luni ne confrutăm cu probleme majore privind
exerciţiul bugetar.
Cu colegii am făcut calcule şi anul 2010 va fi un an mult mai dificil
privind problemele financiare decât este anul 2009, atât în ceea ce
priveşte problemele macroeconomice, cât şi în ceea ce priveşte structura
noastră bugetară pentru că în cursul anului viitor încep toate proiectele
mari care necesită cofinanţare unde trebuie să punem aportul nostru. Vom
avea bani alocaţi prin procedura de decontare cu rambursări ş.a.m.d., deci
toate acestea vor fi pe seama exerciţiului bugetar 2010. Din datele
prognozate se poate ajunge la concluzia că anul 2010 va fi mult, mult mai
dificil decât anul 2009 şi acest lucru îmi poate confirma şi doamna
director Schvarczkopf.
Dacă la acest subiect mai doreşte cineva să intervină? Cu ocazia
şedinţei din octombrie vă aşteptăm din nou şi într-un fel sau altul vom
pune punct acestui subiect, ce să facem cu oamenii, să trimitem în şomaj
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sau nu, nu vreau să fie un angajament al consiliului în continuare. Dacă
sunteţi de acord cu aceste idei, vă mulţumim că ne-aţi onorat cu prezenţa,
dacă doriţi puteţi asista mai departe la lucrările şedinţei. Mulţumim.
Înainte de a începe şedinţa, constat că a ajuns şi domnul consilier
Antal, ca urmare, suntem 30 prezenţi.
Pentru început, o rog pe doamna Crasnai Mihaela, locţiitorul
secretarului judeţului să supună spre aprobare procesele-verbale al
şedinţelor din data de 04.08.2009, 31.08.2009 şi 21.09.2009.
Doamna Crasnai Mihaela:
Supun spre aprobare cele trei procese-verbale, respectiv, cel al
şeidnţei extraordinare din data de 4 august 2009, al şedinţei ordinare a
consiliului judeţean din 30 septembrie 2009, precum şi al şedinţei
extraordinare a consiliului judeţean din 21 septembrie 2009, proceseverbale în care au fost consemnate toate luările de cuvânt şi toate
obiecţiile. Rectific, 31 august şi 21 septembrie, deci 4 august, 31 august şi
21 septembrie.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii?
Domnul consilier Pintér Jozsef:
Înainte de a trece la vot, domnule preşedinte trebuie să amintesc
colegilor că domnul Macec a atacat hotărârea de la şedinţa extraordinară
a consiliului judeţean din data de 4 august şi în 13 octombrie se va discuta
în contencios administrativ la Tribunalul Satu Mare şi noi şi acuma
susţinem că nu a fost legală procedura, ca atare vom vota împotriva
procesului-verbal din data de 4 august.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc atunci supun pe rând aprobării cele trei proceseverbale.
Supun spre aprobare procesul verbal din 4 august. Cine este
pentru? Împotrivă? 4 împotrivă. Abţineri? Nu sunt. O abţinere.
Supun spre aprobare procesul verbal din 31 august. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc.
Supun spre aprobare procesul verbal din 21.09.2009. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri? O abţinere. Mulţumesc.
Faţă de ordinea de zi comunicată, propun scoaterea de pe ordinea
de zi a pct.12 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea “Planului
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Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Satu Mare”, 20082013.
De asemenea, sunt unele reformulări ce au intervenit pe parcursul
definitivării proiectelor de hotărâri.
Astfel, proiectul ordinii de zi pe care-l propun este următorul:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea de către judeţul Satu
Mare prin Consiliul Judeţean Satu Mare a patrimoniului Şcolii
speciale Căuaş, ca urmare a desfiinţării acesteia prin Decizia
Inspectoratului Şcolar Satu Mare nr.166/18.05.2009.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a
unui imobil aflat în proprietatea publică a judeţului Satu Mare,
situat în localitatea Căuaş, judeţul Satu Mare, către Consiliul
Local al comunei Căuaş.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de administraţie al
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea administrării
etajelor II şi III din imobilul situat în municipiul Satu Mare, str.
Lucian Blaga nr.28, către Consiliul de administraţie al Centrului
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr.157/2005
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului
Satu Mare a unor bunuri imobile având destinaţia de cabinete
medicale.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul de principiu pentru
cooperarea dintre Romatsa R.A. şi Regia Autonomă Aeroportul
Satu Mare în vederea realizării în comun a unor investiţii şi
activităţi de interes public judeţean.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea
Hotărârii nr.203/2008 a Consiliului Judeţean Satu Mare.
8. 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.
9. 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.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe
anul 2009.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 120/2009 privind
9

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.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de
încadrare în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui
drum comunal aflat pe teritoriul administrativ al oraşului Tăşnad,
judeţul Satu Mare.
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea Sistemului de
alimentare cu apă, sat Micula, judeţul Satu Mare, realizat în cadrul
Programului Guvernamental aprobat prin H.G. 687/1997, din
domeniul public al judeţului Satu Mare în domeniul public al
comunei Micula şi în administrarea Consiliului Local Micula.
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Satu Mare şi aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale acestuia.
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea modificării
Statului de funcţii la Muzeul Judeţean Satu Mare
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la modificarea
Organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului de Nord Satu
Mare.
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea componenţei
nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului
Satu Mare.
18. D I V E R S E.
Dacă sunt observaţii, completări sau propuneri la acest proiect al
ordinii de zi. Dacă nu, supun aprobării ordinea de zi propusă. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă 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 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. Anunţarea interesului personal şi abţinerea
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de la vot se consemnează în mod obligatoriu în
şedinţei.

procesul-verbal al

Propun să trecem la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea de către judeţul
Satu Mare prin Consiliul Judeţean Satu Mare a patrimoniului
Şcolii speciale Căuaş, ca urmare a desfiinţării acesteia prin
Decizia Inspectoratului Şcolar Satu Mare nr.166/18.05.2009.
Comisia pentru activităţi economico-financiare?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz fvorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia pentru administrarea domeniului public şi
privat al judeţului?
Domnul consilier Pal Nicolae Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
aprobare 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 darea în folosinţă gratuită
a unui imobil aflat în proprietatea publică a judeţului Satu
Mare, situat în localitatea Căuaş, judeţul Satu Mare, către
Consiliul Local al comunei Căuaş.
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al
judeţului?
Domnul consilier Pal Nicolae Mircea:
Şi aici există aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
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aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
3. PROIECT
DE
HOTĂRÂRE
privind
desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul
de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
Satu Mare.
Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă rog să faceţi propuneri.
Domnul consilier Draveczky Carol:
Propun reprezentantul nostru care de patru ani se află în consiliul
de administraţie şi consider că şi în continuare ar putea să ne reprezinte.
Mulţumesc, dacă mai sunt şi alte propuneri. Dacă nu, rog aparatul
tehnic să procedeze la elaborarea buletinelor de vot.
Propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea administrării
etajelor II şi III din imobilul situat în municipiul Satu Mare,
str. Lucian Blaga nr.28, către Consiliul de administraţie al
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare.
Comisia pentru administrarea domeniului public?
Domnul consilier Pal Nicolae Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
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aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi
completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Satu
Mare nr.157/2005 privind trecerea din domeniul public în
domeniul privat al judeţului Satu Mare a unor bunuri imobile
având destinaţia de cabinete medicale.
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al
judeţului?
Domnul consilier Pal Nicolae Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul de principiu
pentru cooperarea dintre Romatsa R.A. şi Regia Autonomă
Aeroportul Satu Mare în vederea realizării în comun a unor
investiţii şi activităţi de interes public judeţean.
Comisia de investiţii?
Domnul consilier Petric Octavian:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul vicepreşedinte Ştef:
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Acest acord presupune un parteneriat cu Romatsa în privinţa
instalării unui sistem intrumental pentru aterizarea pe Aeroportul Satu
Mare care va permite aterizarea avioanelor, aeronavelor şi în condiţii
meteorologice nevaforabile, sistem instrumental de aterizare ce face o
coordonare a pantei şi a distanţei legate de momentul la care se află
aeronava faţă de aeroport, mai ales în momentul în care este o ceaţă
densă. Acest lucru se face în corelare cu balizajul. Sunt cinci trepte care
se tot corelează cu condiţiile meteorogolice defavorabile ca să
coordoneze aeronavele spre aterizare. Noi aeroportul îl avem deschis
traficului internaţional şi vom termina acolo şi o investiţie pentru a
asigura Poliţiei de frontieră de care are nevoie pentru a putea aviza şi
pentru Schengen deschiderea spaţiului Aeroportului Satu Mare, aviz de
care vom avea nevoie în momentul în care va trece prin evaluare
Aeroportul.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea şi
modificarea Hotărârii nr.203/2008 a Consiliului Judeţean Satu
Mare.
Comisia pentru administrarea domeniului public?
Domnul consilier Pal Nicolae Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
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8. 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 pentru activităţi economico-financiare?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. De fapt, acuma consumăm împreună fondul de rezervă
din bugetul propriu ce am avut pentru a asigura plata salariilor aparatului
şi instituţiilor subordonate petru luna care urmează. Dacă sunt observaţii,
propuneri?
Domnul consilier Pal Nicolae Mircea:
Vreau să iau cuvântul la acest punct din două motive. În primul
rând, mă îngrijorează foarte mult starea bugetului, execuţia bugetului din
acest an în judeţul Satu Mare şi asistând la discuţia de dinainte referitor
la lipsa acută de fonduri care se constată pentru judeţul Satu Mare, am
stat şi am făcut o paralelă prin faptul că, domnul vicepreşedinte Valentin
Macec a fost schimbat tocmai în ideea unei mai bune funcţionări şi în
teritoriu a actualei coaliţii guvernamentale. Practic, esenţa a fost, mai
mulţi bani în judeţ. Constat că în luna august, cum aţi şi spus, a fost o
rectificare bugetară dar judeţul Satu Mare a fost neglijat. Asta am vrut să
scot în evidenţă. Mulţumesc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
În ceea ce priveşte problemele ridicate, vă îngrijorează execuţia
bugetului judeţului. Dacă doriţi pot să vă prezint şi acuma la această oră,
pentru că este un sistem de raportare lunar, faţă de execuţia din anul
precedent facem reduceri de cheltuieli însemnate în toate domeniile de
activitate şi la cheltuieli de personal şi la cheltuieli materiale. În ceea ce
priveşte rectificarea din luna august, cum a fost şi acea rectificare
comunicată şi în Monitorul Oficial, rectificarea s-a făcut doar la nivelul
administraţiei centrale, nu au fost fonduri alocate administraţiilor locale
din toată ţara. Rectificarea s-a făcut doar la nivelul administraţiei centrale
iar banii care urmează să fie repartizaţi către administraţia locală la ora
actuală este în fondul de rezervă a guvernului care este fondul de rezervă
gestionat de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Poate este şi acesta
un motiv de ceartă, scandal al crizei.
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Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Cum zicea şi domnul Pal, încercam eu să dezvolt cu domnii părinţi
aici de faţă, practic noi consiliul judeţean suntem în colaps. Noi din
fondul de rezervă am dat astăzi salariile şi instituţiilor subordonate până
în noiembrie. Dacă nu primim bani de la Guvern practic nu putem plăti
salariile angajaţilor consiliului judeţean. Sper să existe o soluţie
financiară la nivel central. Nu pot să nu remarc o situaţie inedită ca
judeţul să aibă un preşedinte şi doi vicepreşedinţi în opoziţie.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă aşa va fi situaţia, înseamnă că UDMR-ul va trebui să se
sacrifice şi să intre la guvernare ca să se creeze o stabilitate.
Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma
iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
Între timp, toată lumea a primit buletinele de vot, votăm cu
procedura normală, încercuim opţiunea dorită şi tăiem opţiunea cu care
nu suntem de acord.
Domnul consilier Muzsnay Arpad:
Domnule preşedinte eu nu particip la vot.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul Muzsnay, puteţi dar faceţi cum doriţi dumneavoastră. Rog
Comisia de numărarea voturilor să strângă buletinele de vot. Cred că nu
va fi o contestaţie pe această temă dacă nu mergem până la cabina de vot.
Până când colegii noştri fac numărarea buletinelor de vot, vă propun să
facem o mică pauză să discutăm despre subiecte de la diverse. Dau
cuvântul domnului Mircea Govor.
Domnul vicepreşedinte Mircea Govor:
Vreau să spun colegului meu, domnul Dorin Puie, un colaborator
bun, dar îi spun un singur lucru: chiar dacă vom fi noi în opoziţie, noi am
fost în opoziţie şi din 2004 până în 2008 şi în acea vreme s-au făcut cele
mai multe asfaltări la nivelul judeţului. Am fost într-adevăr în opoziţie
dar am făcut cele mai multe lucruri pentru acest judeţ. S-au făcut 200 de
kilometri, e fără precedent iar aici, dacă se spune că vom fi în opoziţie,
vreau să spun un singur lucru, de la consiliul judeţean poate să fie toată
conducerea în opoziţie, de acord. Mai sunt o lună şi jumătate şi
Dumnezeu ne va da puterea să scăpăm de o pacoste cum sunteţi voi. Eu
consider că n-o să crăpăm şase săptămâni dar acest consiliu judeţean va
funcţiona.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul Govor.......
Domnul consilier Sălăgean Ioan Gheorghe:
Nu e frumos să intraţi în discuţii din astea politice pentru că
adevărul este, dacă până în octombrie nu se face rectificare bugetară noi
nu o să avem de unde să-i ajutăm şi atunci singura lor şansă să-i ajutăm o
să fie în decembrie din rezervă, dacă o să fie. De ce trebuie să luăm
meritul unul sau altul acuma? Domnul Puie nu a minţit, domnul Holdiş,
din fericire, cel puţin pentru patru biserici ştiu eu, că a rezolvat bani de la
Bucureşti.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Stimaţi colegi, înainte de a încheia acest subiect, dacă a fost
perioada cea mai bună 2004-2008 când la nivel naţional era la guvernare
P.N.L.-ul.
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Nu pot să nu remarc faptul că în epoca de graţie a drumurilor
judeţene Satu Mare, în şedinţa de data trecută vizavi de firma
S.C.Drumuri Judeţene S.A. am văzut evoluţia financiară extraordinară a
ei, firmă la care este coacţionar majoritar consiliul judeţean.
Domnul consilier Antal István:
Sunt preşedintele unei organizaţii nonguvernamentale cu caii de
rasă, avem o bază hipică şi ne zbatem acum de trei ani să avem locaţia
noastră proprie. În această perioadă am organizat şi evenimente,
spectacole şi concursuri internaţionale. Avem un judeţ fără tradiţie în
acest sens. Anul acesta având în vedere criza financiară oamenii cu
inscripţia pe frunte sponsori nu prea bat la uşile noastre. Vrem să
organizăm un eveniment inedit, nemaivăzut în domeniul acesta, data ar fi
săptămâna aceasta sâmbătă ora 10 începem.
Despre ce este vorba, un sport de societate, deci nu sport hipic,
ecvestru, imitarea unei vânători de vulpi englezeşti. Organizaţiile de
protecţia animalelor interzic vânătoarea după vânat viu, tocmai pentru
acest motiv există câteva haite în Europa dresate special pe urmă
artificială, anume ceai de anason. Dimineaţa un călăreţ trage un sac cu
acest miros şi este un spectacol frumos călăreţii în urma cailor. Nu avem
posibilitatea să ajungem la marele public, dar prin televiziune şi presă,
avem invitaţi posturi naţionale, apelăm şi la posturile locale.
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Din păcate, suntem legaţi de obţinerea unei autorizaţii, motiv
pentru care am schimbat locaţia. Invitaţiile vechi nu mai sunt valabile,
sâmbătă la ora la Mărtineşti, pe malul râului Someş. Pentru colegii de la
presă care nu au ajuns în posesia unui material, eu am la mine şi vă rog să
mă contactaţi la terminarea şedinţei. Ne cerem scuze, am fost încurcaţi de
obţinerea avizelor şi suntem în imposibilitatea de a face alte invitaţii. De
ce este totuşi important acest eveniment, popularizăm posibilităţile
turistie ale judeţului, încurajăm creşterea calului de rasă, dăm
posibilitatea copiilor să practice un sport în natură. Am câteva mateiale
pentru presă şi aşteptăm colegii sâmbătă la ora 10,00, nu este o activitate
pentru campania electorală, fiecare formaţiune politică a fost invitată,
calul nu are culoare politică.
Domnul vicepreşedinte Govor Mircea:
Dacă tot suntem la „diverse” în mijlocul şedinţei, vreau să vin şi eu
cu o rugăminte. Pentru şedinţa următoare vă rog să ţineţi cont, la Supur
avem clădirea Direcţiei agricole care dintr-o întâmplare a ajuns la
consiliul judeţean dar în realitate a fost al Consiliului Local Supur. Am
rugămintea ca această clădire s-o dăm în administrare Consiliului Local
Supur, şi îi anunţ pe toţi din zonă, inclusiv pe domnul protopop, pentru că
am obţinut ambulanţă permanentă la Supur.
Deci, va deservi toată zona Hodod, Acâş, Unimăt, Supur,
localităţile Babţa, Corund, tot ce e acolo, va fi deservit de o Staţie de
ambulanţă din Supur şi am nevoie de această clădire. De acolo o vom
dezvolta şi vom face şi un Centru de permanenţă. Îi mulţumesc domnului
doctor Coica şi domnului doctor Pataki, directorul de la Ambulanţă
pentru că au răspuns prompt la această iniţiativă a mea. Domnule
preşedinte, daţi-mi voie să fac un proiect de hotărâre pentru şedinţa
următoare şi cu acordul colegilor noştri să putem da în administrare
această clădire.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Consider că este o solicitare binevenită pentru a asigura condiţii de
viaţă corespunzătoare locuitorilor din zona respectivă.
Propun să revenim la pct.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul
de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare.
Domnul Pintér, vă rog.
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Domnul consilier Pintér Jozsef:
PROCES-VERBAL privind rezultatul votului pentru desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de
administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 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 29 voturi exprimate, 29 sunt valabile şi nici unul nu este
nul. Un număr de 29 voturi sunt „pentru” şi nici unul „împotrivă”.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc. (A fost aprobat în unanimitate).
Trecem la proiectul de hotărâre nr.9,
9. 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 pentru activităţi economico-financiare?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă sunt observaţii, propuneri? 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).
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare
pe anul 2009.
Comisia pentru activităţi economico-financiare?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Referitor la activitatea Aeroportului vreau să menţionez că am
reuşit să obţinem, zic eu, o ofertă bună din partea companiei Tarom
privind cursele pentru perioada iarnă-primăvară, anul 2009-2010. O
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singură problemă este acea cursă de luni dimineaţă de la ora 9,30 care s-a
anulat. În schimb am primit în completare curse noi, ca urmare numărul
de curse nu s-a diminuat. În aces sens, am solicitat şi expres deja sprijinul
parlamentarilor sătmăreni de a interveni pe lângă Tarom, respectiv pe
lîngă Ministerul Transportului pentru ca şi acea cursă să o păstrăm. Luni
seara vine primul avion în Satu Mare, porneşte marţi dimineaţa, avem în
fiecare zi câte o cursă în relaţia cu Bucureştiul, ce s-a modificat, este
cursa acea de luni dimineaţă pentru care am discutat cu domnii deputaţi şi
senatori să intervină la Ministerul Transporturilor, de fapt fiind cursa cu
care pleacă parlamentarii la Bucureşti.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Este un lucru extraordinar, într-adevăr, să avem în judeţ un
aeroport cu care am putea şi ar trebui să fim mândri, dar faţă de
cheltuielile şi investiţiile pe care le alocă în fiecare an judeţul nu este
undeva echilibrat faţă de cât se cheltuieşte şi în ce modalitate ne serveşte.
Cum a spus şi domnul preşedinte, am făcut apel şi facem în
continuare apel la parlamentarii noştri pentru a aduce curse cât mai multe
pentru Aeroportul Satu Mare. Dar pe lângă parlamentari, care sunt
motivaţi şi datorită faptului că este cursa lor, aş vrea să văd ce face
conducerea Aeroportului, ce plan de management are această conducere.
Din partea conducerii aeroportului ce s-a făcut pentru
eficientizare, nu există numai Taromul, există şi alte agenţii şi în
străinătate de care ar trebui să ţinem cont când facem demersurile ca acest
aeroport să fie, aşa cum a şi fost cândva internaţional. Să vedem planul de
management al conducerii aeroportului ce demersuri au făcut, ce
demersuri au în plan să facă pentru ca să vedem dacă aceste cheltuieli
într-adevăr uriaşe sunt justificate sau nu.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Aceste cheltuieli uriaşe privesc cheltuielile minime de funcţionare
ale aeroportului. Sunt nişte normative foarte stricte privind numărul de
angajaţi care trebuie să fie în permanenţă la lucru ş.a.m.d. Investiţiile
privesc, pe de o parte, de a asigura îmbunătăţirea condiţiilor de aterizaredecolare, pe de altă parte, a asigura în momentul în care intrăm în
Schengen condiţiile ca să menţinem în continuare dreptul de aeroport
internaţional. Vine comisia naţională şi cum verifică graniţele aşa verifică
şi aerportul dacă are condiţiile sau nu şi dacă nu, retrage dreptul
aeroportului de a fi deschis traficului internaţional. Dau cuvântul
domnului vicepreşedinte Ştef Mihai Adrian.
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Domnul vicepreşedinte Ştef Mihai Adrian:
Vreau să vă informez stimaţi colegi că, cu domnul director de la
Aeroport am fost şi săptămâna trecută la adunarea generală a Asociaţiei
Naţionale a Aeroporturilor, acolo ne-am întâlnit cu directoarea generală
de la Tarom şi unul dintre subiecte pe care l-am abordat a fost faptul că
noi nu avem sistemul de alimentare la Satu Mare, dar acesta lipseşte şi la
Oradea şi la Baia Mare, sistem de alimentare care ne-ar putea ajuta să
atragem şi alte companii să opereze pe Aeroportul Satu Mare. Dacă
reuşim să rezolvăm şi sunt deschişi de a rezolva soluţionarea acestei
probleme, vom putea să utilizăm şi pentru alte companii sistemul de
alimentare pentru că unul dintre probleme, sau una dintre bariere este
faptul că nu avem acest sistem de alimentare. Atunci şi cu alte companii
putem să discutăm ca să opereze atât intern, cât şi internaţional pe
Aeroportul Satu Mare.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Eu sunt de părere că, pentru data următoare, fiind prezent şi
domnul director solicităm în scris acel plan de management să fie fiecare
consilier judeţean informat în acest sens. Dacă mai doriţi doamna
Mărginean ceva?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
În completarea celor spuse, încontinuu există pe undeva o
concurenţă între cele două judeţe, judeţul Maramureş şi judeţul Satu
Mare. Balanţa se înclină câteodată, din anumite motive necunoscute
pentru mine, spre Baia Mare. Dacă este într-adevăr acest neajuns la Satu
Mare, la Baia Mare, la Oradea, atunci ar trebui făcute demersurile în
ideea dacă ai într-adevăr un plan atunci cheltuieşti. Aşa consider un
management binefăcut. În altă ordine de idei, ar fi şi pentru judeţ din
punct de vedere al promovării turismului o treabă bună, pentru că ştim,
într-adevăr judeţul este sărac, nu ne putem lăuda ca şi alte judeţe cu
puncte istorice, monumente, şi nici din punct de vedere al reliefului, decât
aşa, ce avem. Un aeroport confortabil, bine pus la punct, poate că ar fi un
lucru extraordinar.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dar trebuie să infirm un singur lucru. Eu consider că şi
judeţul, ca atare, şi oamenii, cel puţin în suflet sunt oameni bogaţi. Dar şi
datorită aşezării geografice şi condiţiilor pe care le are eu consider că este
un judeţ bogat, începând de la câmpie la munte avem toate formele de
relief şi alte avantaje, dar trebuie să putem exploata aceste avantaje. În
acest sens, eu am speranţa şi în F.D.G. în relaţia cu Stuttgartul sau cu
Germania să reuşim o cursă să fie Satu Mare-Germania, o locaţie. Pentru
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informare, s-a anulat nu de mult cursa Baia Mare-Viena. De aceea nu
vorbesc mai apropiat pentru că cel puţin până în Germania trebuie să ne
gândim în ce priveşte cursele.
Dacă mai sunt observaţii, propuneri? 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).
11. 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 activităţi economico-financiare?
Domnul consilier Puie Dorin Ionel.
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia pentru învăţământ, activităţi social-culturale,
culte, sport şi tineret?
Domnul consilier Konya Ladislau:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă sunt şi alte observaţii?
Domnul consilier Antal Istvan:
Doresc să nu particip la votare.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt şi alte observaţii, propuneri? 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).
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de
încadrare în categoria funcţională a drumurilor judeţene a
unui drum comunal aflat pe teritoriul administrativ al oraşului
Tăşnad, judeţul Satu Mare.
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Comisia pentru investiţii?
Domnul consilier Petric Octavian.
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Este vorba, de la Tăşnad, cum mergem spre Cehal este o parte
drum comunal clasificat şi drumul judeţean o parte este un drum de
pământ şi pur şi simplu, e logic, accesul până în centrul comunei să fie
clasificat drum judeţean. Totdeauna am avut probleme la plombări, la
dezăpeziri pentru că pe acea porţiune nu puteai să intervii fiind drum
comunal. Promovăm acest proiect pentru a pune punct acestei situaţii sau
stări de fapt mai ciudate.
Dacă mai 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).
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea Sistemului de
alimentare cu apă, sat Micula, judeţul Satu Mare, realizat în
cadrul Programului Guvernamental aprobat prin H.G.
687/1997, din domeniul public al judeţului Satu Mare în
domeniul public al comunei Micula şi în administrarea
Consiliului Local Micula.
Comisia pentru investiţii?
Domnul consilier Petric Octavian:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc.Comisia pentru administrarea domeniului public şi
privat?
Domnul consilier Pal Nicolae Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? 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).
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea aparatului
de specialitate al Consiliului Judetean Satu Mare şi aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale acestuia.
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Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea
modificării Statului de funcţii la Muzeul Judeţean Satu Mare
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu
cetăţenii, probleme ale minorităţilor?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia pentru învăţământ, activităţi social-culturale,
culte, sport şi tineret?
Domnul consilier Konya Ladislau:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la modificarea
Organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului de Nord Satu
Mare.
Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia pentru cultură?
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Domnul consilier Konya Ladislau:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea componenţei
nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a
judeţului Satu Mare.
Comisia de muncă şi protecţie socială?
Domnul consilier Pintér Jozsef:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă sunt observaţii, propuneri? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
Dacă mai sunt şi alte probleme la diverse, dacă nu, declar închisă
şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Satu Mare. Vă mulţumesc pentru
prezenţă, şi ne revedem înainte de campania electorală.
PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Csehi Árpád Szabolcs
Cornelia Bota

Red.Sz.E.2 ex.
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