
 
        R O M Â N I A
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

PROCES VERBAL
al şedinţei extraordinare, cu caracter de îndată 

din data de 07.02.2020
a Consiliului Local al Municipiului Carei 

Consiliul local al municipiului  Carei a fost  convocat pentru şedinţa extraordinară, cu

caracter  de  îndată  din  data  de  07.02.2020  de  Primarul  municipiului,  iar  invitaţia  s-a  transmis

doamnelor şi domnilor consilieri împreună cu proiectul de hotărâre existent pe ordinea de zi, în data de

06.02.2020. Publicitatea  şedinţei  s-a  realizat  prin  afişarea  ordinii  de  zi  la  avizierul  instituţiei.  De

asemenea, s-a publicat ordinea de zi şi pe site-ul primăriei în conformitate cu prevederile Legii 52/2003,

republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Sunt prezenţi la şedinţă următorii consilieri :

                 

1. Cioltean Sorin-Ioan
2. Ciută Ilie
3. Csizmadia Zsolt

4. Fazakas Zoltán
5. Hágó Attila-Nándor
6. Leitner Róbert-Attila

7. Lukács-Rákoczi Levente. 
8. Müller Ioan  
9. Păuşan Marcel-Bujor          

10. Petkes Iosif
11. Putovici Tünde
12. Racolța Ioan-Sorin

13. Roman Adrian
14. Szulák Lavinia-Carmen

15. Tempfli Vasile-Adalbert
16. Todea Carmen             

17. Vénig Gabriela

        

Lipsește : domnul consilier Keizer Ludovic și domnul consilier Oneţ Ioan 
Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Leitner Róbert-Attila -  

preşedinte de şedinţă.

Participă la şedinţa extraordinară cu caracter de îndată domnul Kovács Eugen – 

primarul municipiului, şefii de servicii din cadrul primăriei, presa judeţeană şi locală.

 
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează : 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 176/26.11.2019 pentru aprobarea
Devizului general privind cheltuielile necesare realizării  obiectivului Locuințe pentru tineri
destinate  închirierii,  județ  Satu  Mare,  oraș  Carei,  str.  Tireamului  nr.  86B  –  inițiator  dl.
Viceprimar Ludovic Keizer

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați prin
HCL 108/2018 privind aprobarea documentaţiei  tehnice – etapa Studiu de fezabilitate  şi  a
indicatorilor  tehnico-economici  aferenţi  proiectului  „Creare  Centru  Recreativ  Carei” –
inițiator dl. Primar Eugen Kovács

3. Proiect  de hotărâre privind aprobarea participării  Municipiului  Carei  la  proiectul  „Creare
Centru  Recreativ  Carei”  în  cadrul  Programului  Operaţional  Regional  2014-2020,  Axa
prioritară  13,  Prioritatea  de  investiţii  9b,  Obiectiv  specific  13.1,  apelul  de  proiecte  nr
POR/2018/13/13.1/1/7  REGIUNI,  POR/2018/13/13.1/1/ITI  și  POR/2018/13/13.1/1  SUERD–
inițiator dl. Primar Eugen Kovács

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați prin
HCL 109/2018 privind aprobarea documentaţiei  tehnice – etapa Studiu de fezabilitate  şi  a
indicatorilor  tehnico-economici  aferenţi  proiectului  „Construire  Locuinţe  Sociale  în
Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Construire
Locuinţe  Sociale  în Municipiul  Carei”  în cadrul  Programului  Operaţional  Regional  2014-
2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr
POR/2018/13/13.1/1/7  REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI  și  POR/2018/13/13.1/1 SUERD –
inițiator dl. Primar Eugen Kovács

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  utilizării  a  excedentului  bugetului  de  venituri  și
cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2020 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2020 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 17 consilieri prezenţi la

şedinţă.

Se trece la discutarea proiectelor  de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 176/26.11.2019 pentru aprobarea
Devizului general privind cheltuielile necesare realizării  obiectivului Locuințe pentru tineri
destinate  închirierii,  județ  Satu  Mare,  oraș  Carei,  str.  Tireamului  nr.  86B  –  inițiator  dl.
Viceprimar Ludovic Keizer
 

D-l Tempfli : avem un proces verbal de aprobat...
 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: scuze, da avem un proces verbal de aprobat, Cine este

pentru? 
D-l  consilier  Ilie  Ciută  :  de  când  aprobăm procesele  verbale  în  ședință  extraordinară,  nu  le

aprobam numai în ședințe ordinare iar acum în ședințe cu caracter de îndată. Vreau să spun că începe să

se abuzeze de aceste ședințe de îndată, eu cred că nu fac bine nimănui, art. 39 din Legea 215 spune că
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numai în caz de forță majoră de maximă urgență, eu nu văd forța majoră nici urgența la toate punctele.
D-l Primar : nu-i vorba de vreo urgență...
S-na Secretar : atât în Legea 215 cât și în OUG 57există noțiunea de ședință extraordinară cu

caracter de îndată. Anul trecut în iulie a apărut OUG 57 privind Codul Administrativ prin care s-a abrogat
Legea  215.  Și  în  vechea  lege,  215  și  în  actualul  Cod  Administrativ  există  posibilitatea  convocării
Consiliului în ședință extraordinară cu caracter de îndată dacă există probleme urgente, stringente care
afectează comunitatea locală. Această ședință a fost convocată în ședință de îndată deoarece în materialul
care este pus în fața dumneavoastră sunt expuse probleme de maximă urgență pentru comunitatea locală
și care trebuie rezolvate. După cum vedeți, și asta poate să vă confirme și d-na Egli marea majoritate a

materialelor au fost primite în cursul zilei de ieri și era imperios necesar ca să decideți asupra lor. Din
acest motiv ați fost invitați de îndată la ședință.

Domnul președinte Leitner Róbert-Attila :  să trecem la vot.

Procesul verbal este votat cu 16 voturi pentru, 1 abținere (d-l Ciută), 0 împotrivă.

Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : consult comisiile :
            Comisia învățământ: aviz favorabil. 

Comisia juridică: nu ne-am întrunit.
Comisia urbanism:  aviz favorabil.
Comisia economică: aviz favorabil.

Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : dacă cineva vrea să intervină?

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați
prin HCL 108/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Creare Centru Recreativ Carei” –
inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : consult comisiile :
            Comisia învățământ: aviz favorabil. 

Comisia juridică: nu ne-am întrunit.

Comisia urbanism:  aviz favorabil.
Comisia economică: aviz favorabil.
Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : dacă cineva vrea să intervină?

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

      3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Creare 
Centru  Recreativ  Carei”  în  cadrul  Programului  Operaţional  Regional  2014-2020,  Axa  
prioritară  13,  Prioritatea  de  investiţii  9b,  Obiectiv  specific  13.1,  apelul  de  proiecte  nr  
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUERD– i
nițiator dl. Primar Eugen Kovács

Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : consult comisiile :
            Comisia învățământ: aviz favorabil. 

Comisia juridică: nu ne-am întrunit.

Comisia urbanism:  aviz favorabil.
Comisia economică: aviz favorabil.

Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : dacă dorește cineva vrea să intervină?

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați
prin HCL 109/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Construire Locuinţe Sociale în

Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : consult comisiile :
            Comisia învățământ: aviz favorabil. 

Comisia juridică: nu ne-am întrunit.
Comisia urbanism:  aviz favorabil.

Comisia economică: aviz favorabil.
Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : dacă cineva vrea să intervină?

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  participării  Municipiului  Carei  la  proiectul
„Construire  Locuinţe  Sociale  în Municipiul  Carei” în  cadrul  Programului  Operaţional
Regional 2014- 2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1,
apelul  de  proiecte  nr  POR/2018/13/13.1/1/7  REGIUNI,  POR/2018/13/13.1/1/ITI  și
POR/2018/13/13.1/1 SUERD – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : consult comisiile :
            Comisia învățământ: aviz favorabil. 

Comisia juridică: nu ne-am întrunit.

Comisia urbanism:  aviz favorabil.
Comisia economică: aviz favorabil.
Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : dacă cineva vrea să intervină?

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

6. Proiect  de hotărâre privind aprobarea utilizării  a  excedentului  bugetului  de venituri  și
cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2020 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : consult comisiile :
            Comisia învățământ: aviz favorabil. 

Comisia juridică: nu ne-am întrunit.

Comisia urbanism:  aviz favorabil.
Comisia economică: aviz favorabil.
Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : dacă dorește cineva vrea să intervină?

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2020 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : aș dori să intervin, în referat este o greșeală data fiind

2019 și nu 2020. Avem pe anul 2020, pe referat din greșeală s-a trecut 2019. 
Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : consult comisiile :

            Comisia învățământ: aviz favorabil. 

Comisia juridică: nu ne-am întrunit.
Comisia urbanism:  aviz favorabil.

Comisia economică: aviz favorabil.
Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : dacă cineva vrea să intervină?
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Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

D-l consilier Ilie Ciută : d-l președinte dacă se poate, am o problemă de forță majoră, se poate

spune? De maximă urgență.
D-l Primar: să vedem dacă chiar e așa.
D-l  consilier  Ilie  Ciută  :  cel  puțin  noi  așa  am  considerat-o  la  Generală  1  în  consiliul  de

administrație, d-l Primar, este vorba de gardul din spate, trebuie refăcut fiindcă se lasă și chiar este un
pericol pentru copii. 
      D-l Primar: i-am spus d-lui director că dacă aduce o ofertă de preț corectă e ok. Ultima oefrtă

adusă a foste de 100.000 de lei pentru un gard asta fiind anul trecut prin primăvară.
D-l consilier Ilie Ciută : eu am un primit pe mail oferta, nu știu dacă asta este dar nu trebuie să o

facă d-l director, putem și noi face în regie proprie și atunci nu va mai exista nici o problemă.
D-l Primar: totul este posibil dar oamenii noștri trebuie să facă un gard la noul amplasament unde

vrem să mutăm grădinăria  și  nu  au  tim,  sincer.  Am spus  să  aducă o ofertă  de  preț  corectă  și  vom
cofinanța. Nu pot promite că trimit oamenii în stânga și-n dreapta că in lunile februarie – martie mă

bucur dacă termină ce au ei de făcut acolo.
D-l consilier Ilie Ciută : în regulă, eu transmit mai departe.
D-l Primar: i-am spus să aducă o ofertă corectă, reală și când le-am arătat la colegi și au zis că e

foarte mult.
D-l Bekő: am primit solicitare din parte școlii o tratăm foarte serios, considerăm că este oportun

dar trebuie să găsim o ofertă care să fie reală.
D-l Primar: când un profesor se angajează să fie director de școală trebuie să știe că are de făcut

nu numai oror și raportări la Inspectoratul Școlar ci are de administrat o școală. Și de la d-l Moldovan

aștept să știe că doar nu e vorba de o construcție ci de un gard, nu poate găsi o firmă? O firmă serioasă cu
un preț real dar aștept de la d-l Moldovan să caute el, cum dumneavoastră ați găsit o firmă să refacem
Avram Iancu, el nu poate ?

Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : Vă mulțumesc. Declar închisă ședința de azi.
 

        Președinte de ședință                Secretar General al Municipiului 

                                                                                                   Carei

       Leitner Róbert-Attila               jr.  Adela-Crina OPRIȚOIU
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