
 
        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 16.10.2020,

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

Consiliul  local al  municipiului  Carei a fost  convocat pentru şedinţa extraordinară, cu
caracter  de  îndată,  desfă urată  prin  mijloace  electronice,  din  data  de  16.10.2020,  de  Primarulșurată prin mijloace electronice, din data de 16.10.2020, de Primarul
municipiului,  iar  invitaţia  s-a  transmis  doamnelor  şi  domnilor  consilieri  împreună cu  proiectele  de
hotărâri existente pe ordinea de zi, în data de 15.10.2020. 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.

Au  fost  convoca i  să  î i  exprime  votul  electronic  prin  transmiterea  până  la  data  deți să își exprime votul electronic prin transmiterea până la data de șurată prin mijloace electronice, din data de 16.10.2020, de Primarul
16.10.2020 ora 09:00 a.m. pe adresa de e-mail  secretar@municipiulcarei.ro a buletinului de vot completat
următorii consilieri locali :

                 
1. Cioltean Sorin-Ioan
2. Ciută Ilie
3. Csizmadia Zsolt
4. Fazakas Zoltan
5. Hágó Attila-Nándor
6. Keizer Ludovic  
7. Leitner Róbert-Attila
8. Lukács-Rákoczi Levente 
9. Müller Ioan  
10. Oneţ Ioan 
11. Păuşan Marcel-Bujor          
12. Petkes Iosif
13. Putovici Tünde
14. Racolţa Ioan-Sorin
15. Roman Adrian
16. Szulák Lavinia-Carmen
17. Tempfli Vasile-Adalbert
18. Todea Carmen             
19. Vénig Gabriela              

   
 Ordinea de zi transmisă consilierilor locali, stabilită prin dispozi ia de convocare este ți să își exprime votul electronic prin transmiterea până la data de

următoarea : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agen ia de ția de 
Dezvoltare Regională Nord-Vest i Unitatea Administrativ Teritorială Carei pentru și Unitatea Administrativ Teritorială Carei pentru 
proiectul „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte 
finan ate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare țate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, centre de agrement/baze turistice ( tabere colare), infrastructură i servicii publice de școlare), infrastructură și servicii publice de școlare), infrastructură și servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu poten ial turistic i infrastructură rutieră de țate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare școlare), infrastructură și servicii publice de 
interes jude ean, inclusiv variante ocolitoare i/sau drumuri de legătură” - proiect 2 ” țate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare școlare), infrastructură și servicii publice de 
Dezvoltarea integrată i durabilă a patrimoniului i turismului cultural în Municipiul Carei – școlare), infrastructură și servicii publice de școlare), infrastructură și servicii publice de 
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Complex Castel Karolyi i Parc Dendrologic – etapa a II-a ” – ini iator dl. Primar Eugen școlare), infrastructură și servicii publice de țate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
Kovács

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2020 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – ini iator dl. Primar Eugen Kovțate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare ács

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cheltuielilor  reprezentând  achizi ionarea  dețate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
echipamente de protec ie în favoarea Spitalului Municipal Carei – ini iator dl. Primar Eugențate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare țate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
Kovács

Până la data de 16.10.2020, ora 09,00 a.m. i-au exprimat votul prin transmiterea votului lor cuși-au exprimat votul prin transmiterea votului lor cu
privire la proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi următorii consilieri locali : 

                 
1. Cioltean Sorin-Ioan
2. Ciută Ilie
3. Csizmadia Zsolt
4. Fazakas Zoltan
5. Hágó Attila-Nándor
6. Keizer Ludovic  
7. Leitner Róbert-Attila
8.Lukács-Rákoczi Levente 
9. Müller Ioan  
10. Păuşan Marcel-Bujor          
11. Petkes Iosif
12. Putovici Tünde
13. Racolţa Ioan-Sorin
14. Roman Adrian
15. Szulák Lavinia-Carmen
16.Tempfli Vasile-Adalbert         
17. Vénig Gabriela         

Asupra proiectelor de hotărâre s-au pronun at în următorul fel  :țat în următorul fel  :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agen ia de ția de 
Dezvoltare Regională Nord-Vest i Unitatea Administrativ Teritorială Carei pentru și Unitatea Administrativ Teritorială Carei pentru 
proiectul „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte 
finan ate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare țate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, centre de agrement/baze turistice ( tabere colare), infrastructură i servicii publice de școlare), infrastructură și servicii publice de școlare), infrastructură și servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu poten ial turistic i infrastructură rutieră de țate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare școlare), infrastructură și servicii publice de 
interes jude ean, inclusiv variante ocolitoare i/sau drumuri de legătură” - proiect 2 ” țate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare școlare), infrastructură și servicii publice de 
Dezvoltarea integrată i durabilă a patrimoniului i turismului cultural în Municipiul Carei – școlare), infrastructură și servicii publice de școlare), infrastructură și servicii publice de 
Complex Castel Karolyi i Parc Dendrologic – etapa a II-a ” – ini iator dl. Primar Eugen școlare), infrastructură și servicii publice de țate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
Kovács

Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia economică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: aviz favorabil.
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țat în următorul fel  :

DA : Cioltean Sorin-Ioan, Csizmadia Zsolt, Fazakas Zoltan, Hágó Attila-Nándor, Keizer 
         Ludovic, Leitner Róbert-Attila, Lukács-Rákoczi Levente, Müller Ioan, Păuşan Marcel-
Bujor, Petkes Iosif, Putovici Tünde,  Racolţa Ioan-Sorin,  Roman Adrian, Szulák            
Lavinia-Carmen, Tempfli Vasile-Adalbert,  Vénig Gabriela - 17
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NU : 0 
AB INERI : 0ȚINERI : 0                   

Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  i  0 ab ineri . și-au exprimat votul prin transmiterea votului lor cu țat în următorul fel  :

       2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2020 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – ini iator dl. Primar Eugen Kovțate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare ács

Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia economică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: aviz favorabil.
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țat în următorul fel  :

DA : Cioltean Sorin-Ioan, Csizmadia Zsolt, Fazakas Zoltan, Hágó Attila-Nándor, Keizer 
         Ludovic, Leitner Róbert-Attila, Lukács-Rákoczi Levente, Müller Ioan, Păuşan Marcel-
Bujor, Petkes Iosif, Putovici Tünde,  Racolţa Ioan-Sorin,  Roman Adrian, Szulák            
Lavinia-Carmen, Tempfli Vasile-Adalbert,  Vénig Gabriela - 17
NU : 0 
AB INERI : 0ȚINERI : 0                   

 
Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  i  0 ab ineri . și-au exprimat votul prin transmiterea votului lor cu țat în următorul fel  :

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cheltuielilor  reprezentând  achizi ionarea  de  ția de 
echipamente de protec ie în favoarea Spitalului Municipal Careiția de  – ini iator dl. Primar Eugențate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
Kovács

Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia economică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: aviz favorabil.
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țat în următorul fel  :

DA : Cioltean Sorin-Ioan, Csizmadia Zsolt, Fazakas Zoltan, Hágó Attila-Nándor, Keizer 
         Ludovic, Leitner Róbert-Attila, Lukács-Rákoczi Levente,  Müller Ioan, Păuşan Marcel-
Bujor, Petkes Iosif, Putovici Tünde,  Racolţa Ioan-Sorin,  Roman Adrian, Szulák            
Lavinia-Carmen, Tempfli Vasile-Adalbert,  Vénig Gabriela - 17
NU : 0 
AB INERI : 0ȚINERI : 0                   

 
Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  i  0 ab ineri . și-au exprimat votul prin transmiterea votului lor cu țat în următorul fel  :

                                   

     Preşedinte de şedinţă                   Secretar General al Municipiului Carei               
             Marcel-Bujor PĂU ANȘAN                                    cj. Adela-Crina OPRI OIU ȚOIU 
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