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        R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CAREI 

 

 

 

PROCESUL VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 13.03.2020 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

 

 
  Consiliul local al municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa ordinară din data de 

13.02.2020 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 09.03.2020. 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. Keizer Ludovic 

7. Leitner Róbert-Attila 

8. Lukács-Rákoczi Levente 

9. Oneţ Ioan         

10. Păuşan Marcel-Bujor              

11. Petkes Iosif 

12. Putovici Tünde 

13. Racolţa Ioan-Sorin  

14. Szulák Lavinia-Carmen 

15. Todea Carmen                    

16. Vénig Gabriela 

 

  Lipsesc : domnul consilier Müller Ioan,  domnul consilier Roman Adrian,  domnul 

consilier Tempfli Vasile-Adalbert. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Leitner Róbert-Attila -  

preşedinte de şedinţă. 

  Participă la şedinţa ordinară domnul Kovács Eugen – primarul municipiului, şefii de 

servicii din cadrul primăriei, presa judeţeană şi locală. 

 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: bună ziua. Dacă îmi permiteți aș supune la vot procesul 

verbal al ședinței de data trecută.  
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  Se aprobă procesul verbal al şedinţei din : 

– 18.02.2020 – se aprobă cu unanimitate de voturi (  16 voturi) 

 

 

  Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, modificate cu 2 pucte 

suplimentare după cum urmează : 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Regulamentului pentru conferirea unor titluri, 

medalii, diplome și distincții unor personalități cu merite deosebite de către Consiliul Local 

al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

2. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului CETĂȚEAN DE ONOARE Domnului Silviu 

LUNG – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

3. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Domnului István BÉRES – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

4. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Domnului Constantin Mihai 

OLARIU – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

5. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Domnului Simion BĂRNUȚIU – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

6. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Doamnei Ilona ASZTALOS 

CSÁTHY– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

7. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Domnului László BRUGÓS – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

8. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Domnului Károly GYULA – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Carei pe anul 2020 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2020 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

11. 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 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. 

PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. 

CAREI TRANS BUS S.R.L.  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 144/2017 privind iniţierea procedurii de 

achiziţionare de către municipiul Carei a unui teren în vederea construirii de locuinţe sociale  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

15. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de achiziţionare de către Municipiul Carei a unui 

teren în vederea reabilitării și modernizării Grădiniței nr 3 Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

16. Proiect de hotărâre privind predarea în folosința gratuită a Parohiei Ortodoxe Ianculești a 

Capelei Mortuare și terenului intravilan aferent în suprafață de 3000 mp, înscrise în CF nr 

110885 Ianculești  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

17. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării dreptului de administrare asupra spațiilor - foste 

ateliere, situate în Carei, str. Progresului nr 28, utilizate de către Liceul Tehnologic Simion 

Bărnuțiu Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și elaborării documentației tehnico-

economice - etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul : Sediul 

Poliției Municipiului Carei, situat pe str. Independenței nr.1, Municipiul Carei – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de majorare a impozitului pentru clădirile 

neîngrijite şi terenurile nelucrate   – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual  al finanţărilor  nerambursabile din  

bugetul local al Municipiului Carei, în condițiile Legii nr.350/2005, pentru anul 2020 – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

21. Proiect de hotărâre privind  suplimentarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de 

administraţie a două unităţi de învăţământ  în anul şcolar 2019-2020 – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

22. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat 

în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.65/2018 privind aprobarea Ghidurilor pentru 

derularea programului municipal privind finanţarea nerambursabilă din bugetul local al 

municipiului Carei, a proiectelor şi acţiunilor în domeniile: cultural, sportiv,  social, culte 

religioase, educaţie – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Carei în calitate de partener 

la organizarea evenimentului  Salonul Internațional de Artă ”Smaranda Némethi” – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale artiștilor 

Filarmonicii Dinu Lipatti Satu Mare în cadrul stagiunii de abonamente anul 2020 – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării transportului trupei ”Mihai Raicu” a Teatrului 

de Nord Satu Mare în cadrul stagiunii de abonamente anul 2020 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe 

anul 2020, pentru imobilul situat în Carei, str.Horea nr.2, proprietatea Fundaţiei DOWN Carei  

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri și mijloace fixe din patrimoniul 

Municipiului Carei     – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 136/2018 și HCL nr 157/2018 – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL în 

anul 2020 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuințelor sociale 

din Municipiul Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuințelor de 

necesitate din Municipiul Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru anul 

2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de 

muncă din familiile beneficiare de ajutor social    – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 114/30.07.2019 privind  aprobarea unor tarife 

distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare – inițiator dl. Primar Eugen 

 Kovács 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire  propus în cadrul licitației privind 

valorificarea masei lemnoase din partida 924 Alin., aliniament DC 120 – intersecție DN19 – 

sat Ianculești, Municipiul Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

36. Diverse 

 

Se supune la vot ordinea de zi modificată şi se aprobă cu unanimitate de voturi (  16  voturi). 

   

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: Dacă sunteți de acord , de la pct 1 la pct 8 sunt aproape 

identice și am putea comasa și să avem vot secret comun. 
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 D-na Venig Gabriela: de la pct 2. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: scuze, de la pct 2. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: atunci începem. 

 

  Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre : 

 

1. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Regulamentului pentru conferirea unor titluri, medalii, 

diplome și distincții unor personalități cu merite deosebite de către Consiliul Local al Municipiului 

Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

            Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil . 

 Comisia economică: aviz favorabil. 

 D-na Vénig Gabriela: suntem în principiu de acord dar propunem o adăugare. La art.3 figurează că 

se poate acorda cu susținerea a 2 consilieri iar noi propunem un număr de 5 consilieri. Și încă un 

amendament, la festivitate cein care sunt de altă naționalitate decât cea română laudatio să se citească în 

limba lor maternă. 

 D-l Primar: și în limba lor maternă. 

 D-na Vénig Gabriela: da, și în limba lor maternă, în limba română, cum e și normal dar și în limba 

lor maternă. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : dacă are cineva intervenții? 

 D-l Ciută: nu doar aș vrea să întreb de ce 5 consilieri și nu 2. 

 D-na Vénig Gabriela: consider că față de numărul de locuitori, deci există posibilitatea de a propune 

5 % din numărul de locuitori ai orașului. Față de 5% din nr. locuitorilor numărul de 2 consilieri am 

considerat că e puțin. Este singura explicație. 

  D-l Ciută: după logica asta ar trebui să fim în consiliu 5 % din locuitori.  

 D-na Vénig Gabriela: reprezintă un număr oarecare. Veniți dumneavoastră cu altă propunere dacă 

nu sunteți mulțumit. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : sunt alte propuneri? Atunci supun la vot modificarea. 

 

  Se supune la vot proiectul cu modificările propuse şi se aprobă cu  15 voturi pentru , 0 

abţineri, 1 vot împotrivă(dl. Ciută).   

    

2. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului CETĂȚEAN DE ONOARE Domnului Silviu LUNG 

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : am ajuns la punctele pe care le putem comasa pentru că avem 

foarte multe puncte. Am primit buletinele de vot. 

 D-l Păuşan Marcel-Bujor: modalitatea de vot, d-na Secretar? 

 D-na Secretar: se pune un X în dreptul DA sau NU. 

 D-l Oneț: dacă lăsăm linie e ok? 

 D-na Secretar: nu, acela e vot nul dacă îl lăsați așa. 

 D-l Primar: comisia de numărare să strângă. 

 Se trece la votarea pe buletine de vot. 

 D-l Lukács-Rákoczi Levente stânge buletinele de vot în urnă. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : putem continua între timp. 

  

După numărarea voturilor se consideră aprobat cu  16 voturi pentru , 0 abţineri,  0 vot împotrivă   

 

3. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Domnului István BÉRES – inițiator dl. 
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Primar Eugen Kovács 

 

 După numărarea voturilor se consideră aprobat cu  16 voturi pentru , 0 abţineri,  0 vot împotrivă 

   

  

 4. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Domnului Constantin Mihai 

 OLARIU – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

După numărarea voturilor se consideră aprobat cu  15 voturi pentru , 0 abţineri , 1 vot împotrivă. 

 

 5. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Domnului Simion BĂRNUȚIU 

 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

  După numărarea voturilor se consideră aprobat cu  16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

6.  Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Doamnei Ilona ASZTALOS CSÁTHY– 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

După numărarea voturilor se consideră aprobat cu  16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

7. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Domnului László BRUGÓS – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

După numărarea voturilor se consideră aprobat cu  16 voturi pentru , 0 abţineri , 0 împotrivă. 

 

 

8. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Domnului Károly GYULA – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

După numărarea voturilor se consideră aprobat cu  15 voturi pentru , 0 abţineri, 1 vot împotrivă . 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului 

Carei pe anul 2020 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : dacă dorește cineva să intervină, dacă nu supun la vot. 

 

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

10. 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: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : dacă dorește cineva să intervină, dacă nu supun la vot. 
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Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  16 voturi pentru , 0 abţineri , 0 vot împotrivă. 

 

11. 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  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : dacă dorește cineva să intervină, dacă nu supun la vot. 

 

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. 

PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

 D-l Ciută: nu știu pe cine să întreb că d-na nu este aici. D-le Primar, noi aprobăm tacit și execuția 

de anul trecut? Prin acest proiect, prin aceste anexe pe care le-am primit? 

 D-na Gindele : bugetul de venituri și cheltuieli la Piețe Parcări SRL? 

 D-l Ciută: noi aprobăm tacit și execuția pe 2019? prin ceea ce ni s-a pus în mapă? 

  Hai, bun, că nu v-ați uitat peste ele. La prima rubrică avem și realizatul pe 2019. Să fiu 

foarte scurt. Am realizat 260.000 și am cheltuit 281.000 deci suntem în deficit și anul ăsta. Plăți restatnte 

mai avem 420.000, creanțe restante 291.000. de când s-a înființat acest SRL noi mergem din ce în ce mai 

rău. Dar noi consiliul local votăm în continuare și nu luăm nici o măsură. Poate nu se știe, noi suntem 

singurii acționari, noi ne facem singuri de râs cu aceste rezultate. 

 D-l Primar: D-l președinte, este același show, deci mergem mai departe. 

 D-l Ciută: D-l Primar, nu este nici un show, am spus-o la modul foarte serios, nu trag semnale de 

alarmă că se știe. Venituri de 260 și cheltuieli de 281 și am mărit anul trecut și prețurile, deci ceva nu este 

în ordine. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  :alte intervenții dacă sunt? Dacă nu supun la vot. 

 

  Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 15 voturi pentru , 0 abţineri, 1 vot împotrivă (d-l 

Ciută). 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. CAREI 

TRANS BUS S.R.L.  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : dacă dorește cineva să intervină? 
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 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 144/2017 privind iniţierea procedurii de 

 achiziţionare de către municipiul Carei a unui teren în vederea construirii de locuinţe sociale  – 

 inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

  

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri , 0 împotrivă. 

 

15. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de achiziţionare de către Municipiul Carei a unui 

teren în vederea reabilitării și modernizării Grădiniței nr 3 Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

  

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

16. Proiect de hotărâre privind predarea în folosința gratuită a Parohiei Ortodoxe Ianculești a Capelei 

Mortuare și terenului intravilan aferent în suprafață de 3000 mp, înscrise în CF nr 110885 Ianculești  

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

  

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

 

17. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării dreptului de administrare asupra spațiilor - foste 

ateliere, situate în Carei, str. Progresului nr 28, utilizate de către Liceul Tehnologic Simion Bărnuțiu 

Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : dacă dorește cineva să intervină? 
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 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și elaborării documentației tehnico-

 economice - etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul : Sediul 

 Poliției Municipiului Carei, situat pe str. Independenței nr.1, Municipiul Carei – inițiator dl. 

 Primar Eugen Kovács 
 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

  

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

  

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de majorare a impozitului pentru clădirile 

 neîngrijite şi terenurile nelucrate   – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

  Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

 D-l Ciută: o întrebare, avem și noi clădiri care nu sunt îngrijite... 

 D-l Primar: asta e întrebare sau constatare? 

 D-l Ciută: avem pretenții doar la unii? 

 D-l Primar: din nefericire sunt în Carei câteva clădiri deținute de persoane pe care pur și simplu nu-

i interesează cum este Fabrica de Tutun sau Moara de la intrare din oraș. Va trebui să luăm măsuri și să 

încercăm ca acești propritari , nici într-un caz nu ne-am gândit la oamenii cu venituri mici care stau într-o 

casă neîntreținută să mărim impozitul. Și orașul încearcă să pună la punct aceste clădiri în limita 

posibilităților, doar dv nu vedeți aceste lucruri, suntem obișnuiți, în schimb trebuie să îndrăznim să forțăm 

pe cei care de ani de zile nu au făcut nimic, au proprietăți în buricul târgului și nu au făcut nimic. Nu se 

poate, trebuie să facem ceva cu acești proprietari. Și tot consiliul local va vota și nu primarul va impune, 

este o comisie care îi somează îi înștiințează și până la urmă tot o hotărâre de consiliu local poate mări 

impozitul de 5 ori. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : mulțumim frumos, dacă sunt alte intervenții? 

 

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 15 voturi pentru , 1 abţinere(d-l Ciută), 0 împotrivă. 

 

  

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual  al finanţărilor  nerambursabile 

 din  bugetul local al Municipiului Carei, în condițiile Legii nr.350/2005, pentru anul 2020 – 

 inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
   

  Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil cu propunerea d-lui Ciută să fie să fie împărțită 75.000 la culte. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 
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 Comisia economică: aviz favorabil. 

 D-l Primar: nu se poate împărții ce nu este. Ca să îl ajut pe d-l consilier,  în perioada următoare dacă 

suntem optimiști creștem veniturile proprii și mai putem da la culte chiar încă 50.000 de lei și poate și la 

alții dar nu acum. Dacă am cuprins în buget 50.000 nu putem împărți 75.000. 

 D-l Ciută: haideți să explic că probabil d-l Primar nu a citit, asta a înțeles. Deci avem 50.000 la 

cultură, 100.000 la culte și 50.000 la social. Eu am propus 75.000 la cultură, 75.000 la culte și 50.000 la 

social. Este aceeași sumă deci avem din ce. 

 D-l Primar: Asta e altceva... 

  Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : acum că ați primit explicația supun la vot cu 

modificările propuse. 

 Se supune la vot proiectul cu modificările propuse: 4 voturi pentru, 12 abțineri, 0 voturi împotrivă. 

  

 Se supune la vot proiectul în forma inițială şi se aprobă cu 14 voturi pentru , 2 abţineri(d-l Ciută, 

d-na Putovici), 0 împotrivă. 

 

 21. Proiect de hotărâre privind  suplimentarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de 

 administraţie a două unităţi de învăţământ  în anul şcolar 2019-2020 – inițiator dl. Primar 

 Eugen Kovács 
  

  Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: dacă sunt propuneri? 

 D-l Fazakas Zoltán: UDMR și Forumul German propun pe d-l  Leitner Róbert la Liceul Tehnologic 

Iuliu Maniu. 

 D-l Oneț: din partea PSD îl propun pe d-l Sorin Cioltean. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: e vot secret sau se votează deschis? 

 D-na Secretar: am pregătit buletinele de vot dacă considerați să facem vot secret, mergem 

multiplicăm și facem vot secret. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: sunteți de acord să facem vot deschis? 

 D-l Cioltean: eu renunț. 

 D-na Secretar: atunci trebuie altă propunere. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: altă propunere. 

 D-l Oneț: d-na Todea. 

 D-l Primar: d-l Racolța. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: d-le Racolța acceptați? 

  D-l Racolța: da. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: atunci a doua propunere este d-l Racolța. 

 Se împărțesc buletinele de vot consilierilor. 

 

 După numărarea voturilor se consideră aprobat cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

22. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul 

situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice 

Satu Mare – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

  

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 
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  23. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.65/2018 privind aprobarea Ghidurilor 

 pentru derularea programului municipal privind finanţarea nerambursabilă din bugetul 

 local al municipiului Carei, a proiectelor şi acţiunilor în domeniile: cultural, sportiv,  social, 

 culte religioase, educaţie – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
  

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

 

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Carei în calitate de 

 partener la organizarea evenimentului  Salonul Internațional de Artă ”Smaranda Némethi” – 

 inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

 D-na Secretar: d-l Președinte dacăse poate. Având în vedere că evenimentul s-a amânat poate ar 

trebui mai bine ori să se reprogrameze ori să se retragă acest pct de pe ordinea de zi. 

 D-l Primar: D-na Secretar , dacă se aprobă bineînțeles că doar când se va ține se vor da banii ăștia, 

la fel o să amânăm, mai mult ca sigur, decernarea titlurilor de Pro Urbe și Cetățean de Onoare. 

  Domnul Bekő: trebuie să se modifice proiectul de hotărâre pentru că la pct 1 scrie că se desfășoară 

în perioada 13-28 martie. În forma asta dacă se aprobă nu se poate deoarece nu se ține în perioada 13-28 

martie. 

  Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: stimați colegi, eu propun amânarea, oricum dacă se va 

realiza acest eveniment se va depune o cerere. 

 D-l Primar: să se menționeze că acest proiect se va face dar perioada nu rămâne aceeași. 

 

 Se supune la vot proiectul modificat şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale artiștilor 

 Filarmonicii Dinu Lipatti Satu Mare în cadrul stagiunii de abonamente anul 2020 – inițiator dl. 

 Primar Eugen Kovács 
 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

 

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

 

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării transportului trupei ”Mihai Raicu” a 
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 Teatrului de Nord Satu Mare în cadrul stagiunii de abonamente anul 2020 – inițiator dl. Primar 

 Eugen Kovács 
 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

 

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 

2020, pentru imobilul situat în Carei, str.Horea nr.2, proprietatea Fundaţiei DOWN Carei  – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 
 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

  

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri și mijloace fixe din patrimoniul 

 Municipiului Carei     – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

 

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

 29. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 136/2018 și HCL nr 157/2018 – inițiator 

 dl. Primar Eugen Kovács 
 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

 

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL 

 în anul 2020 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

 

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă. 

 

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuințelor 

 sociale din Municipiul Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

 D-na Vénig Gabriela: poate că ulterior se vor veni cu modificări, o să fie și cazuri speciale. Vorbim 

din experiența pe care o am în comisie, sunt niște situații în care concubinajul nu se consideră nici familie 

dar trebuie luată în considerare, dar am vorbit cu d-na Monica și ne-am înțeles că ulterior vom veni cu niște 

modificări concrete pe care trebuie să le aprobe consiliul. 

 

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă.  

 

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuințelor de 

 necesitate din Municipiul Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

 

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă.  

 

 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local 

 pentru anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele 

 majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social    – inițiator dl. Primar Eugen 

 Kovács 
 

  

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

  

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă 
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 34. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 114/30.07.2019 privind  aprobarea unor 

 tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare – inițiator dl. Primar Eugen 

 Kovács 
 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia economică: aviz favorabil. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: d-l Primar vă rog să interveniți în legătură cu acest 

subiect. 

 D-l Primar: în referatul pe care l-am scris am expus foarte clar. Ori continuăm cu prețul stabilit de 

dumneavoastră până la sfârșitul anului ori aprobați tariful cerut de ei. Eu consider că trebuie mers cu tariful 

de anul trecut pentru că nu sunt lămurit în multe lucruri în ceea ce privește aplicare legii, propun să votați 

tarifele actuale. Dar în același timp v-am avertizat că ne-au acționat în judecată. Sunt cinvins că BIO 

FLORISAL va cere această diferență până la 12 lei să o stabilească instanța. Să ne rugăm la Dumnezeu să 

ne ajute și să câștigăm în instanță. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: dacă sunt alte intervenții? Dacă nu supun la vot. 

  

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă 

 

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire  propus în cadrul licitației 

 privind valorificarea masei lemnoase din partida 924 Alin., aliniament DC 120 – intersecție 

 DN19 – sat Ianculești, Municipiul Carei – inițiator dl. Primar Eugen  Kovács 
   

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

 Comisia învățământ: nu am discutat.   

Comisia juridică: aviz favorabil. 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia economică: aviz favorabil. 

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

 D-l Ciută: o întrebare aș avea. Prețul...ca să fiu eu sigur, tăiem 170 de plopi, 2 nuci... vorbim de 

drumul de Ianculești stânga dreapta. 

 D-l Primar: nu se taie că vrem noi să tăiem, se discută de multă vreme și vrem să plantăm altceva, 

trebuie amenajat și va fi frumos, nu tăiem de nebuni. 

 D-l Oneț: a fost inițiativa mea, eu mi-am asumat-o pentru că plopii de pe marginea drumului spre 

Ianculești sunt un real pericol pentru cetățenii care trec pe acolo. Eu am sugerat acest lucru încă din 2013 

iar specialiștii când s-au deplasat acolo mi-au dat dreptate. 

 D-l Primar: avem toate avizele instituțiilor abilitate pentru a tăia și... 

 D-l Oneț: am făcut pașii exact așa cum cere legea. 

  Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: mulțumim și propun o pauză de 10 min până se vor 

număra voturile. 

 

 Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 16 voturi pentru , 0 abţineri, 0 împotrivă 

 

 D-l Primar: d-l Președinte, trebuie să vorbim despre coronavirus pentru că e o mare actualitate. 

Părerea mea este că cel mai important lucru este să înțelegem faptul că nu trebuie să ne panicăm. Dacă 

aceste măsuri de igienă, izolare, am rămâne dacă se poate acasă fără să participăm la întâlniri unde sunt 

mulți oameni, avem o șansă. Trebuie să spun și cei care duminică se duc la biserică, mai ales bătrânii și cei 

care au și alte afecțiuni, nu e bine. Să se uite la slujbă la TV sau să se roage acasă decât să se expună la 

îmbolnăviri. Și copii care stau acasă, nu au primit vacanță, stau acasă pentru a nu merge în aglomerări unde 

au șansa să primească acest virus. Dacă ne gândim bine, nu știm nici unul dintre noi ce se va întâmpla. 
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Putem doar spera că noi vom scăpa dar nu fără a ne ține de aceste minime lucruri. Nu știu, dacă situația o 

va impune ne vom aduna și vom aloca bani pentru a finanța ce ni se cere, dar după părerea mea noi să fim 

pregătiți din toate punctele de vedere. 

 D-na Szulak: există la nivel de Carei măsuri? 

 D-l Primar: când cineva are acest dubiu trebuie să sune medicul de familie. Medicul de familie ia 

măsurile necesare. Și la primărie de luni o să încercăm să organizăm accesul publicului, nu să-l blocăm, 

de exemplu la finanțe se formează cozi pentru că vin să plătească impozitul pentru acea bonificație. 

 D-na Szulak: dar un număr de telefon pentru asemenea situații. 

 D-l Primar: concret eu spun ce se comunică prin Prefectură de la Guvern. Acolo se spune ce 

competențe are doctorul de familie și DSP, nu vecinul sau altcineva. Toată lumea vorbește, toată lumea se 

dă cu părerea, sunt convins că și în familiile dumneavoastră există discuții și mă bucur că careienii nu au 

golit magazinele. 

 D-l Oneț: vreau să vă informez și eu că la ședințele la care am luat parte în Comitetul Județean de 

Situații de Urgență există un număr de telefon unde se poate suna, este non stop. 

 D-l Ciută: referitor la taxe și impozite, nu credeți că ar fi mai bine să facem un proiect de hotărâre, 

să prelungim cu o lună perioada în care să se plătească impozitele cu acea bonificație de 10 %. nu cred că 

ar fi rău și nici nu am avea pierderi. 

 D-l Primar: ne-am gândit, dar deocamdată nu văd...dacă o să fie nevoie vom face. 

 D-l Oneț: în cazul în care s-ar închide primăria și nu ar mai putea veni lumea să plătescă... 

 D-l Ciută: nu m-ați înțeles sau poate nu m-am exprimat bine. Se plătesc taxele și impozitele până 

în data de 30 cu bonificație de 10 %, să mai mărim cu încă o lună să nu se mai facă cozi și aglomerări la 

ghișeu. 

 D-na Vénig Gabriela: această prelungire se poate face și pe 30 martie. 

 D-l Ciută: d-nă degeaba o faci pe 30 dacă acum avem nevoie să nu vină... a spus d-l Primar că se 

sperie și oamenii din primărie, pe bună dreptate, că se fac cozi. Dacă o punem pe 30 degeaba o mai 

propunem. De luni să nu mai vină că mai am o lună, dar nu știu ce e așa de greu de înțeles. 

 D-l Oneț: D-l Ursulescu ne poate lămuri.  

 D-l Ursulescu: sunt prevăzute aceste termene, trebuie să vină această hotărâre de la Guvern, un 

Ordin de Ministru, o Hotărâre de Guvern care prevăd aceste prelungiri. Noi nu avem dreptul să modificăm 

acest termen. 

 

 36. Diverse 

  

  Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: mai avem un raport de activitate de la Poliția Locală. 

 D-l Primar: eu zic să amânăm, că atâta bun simț nu a avut D-l Ecsedi să vină... 

 D-l Keizer: e bolnav. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: supun la vot propunerea d-lui Primar. 

 

 Se supune la vot propunerea şi se aprobă cu unanimitate de voturi (  16  voturi). 

 

 

 

                   Președinte de ședință                  Secretar General al Municipiului 

                                                                                                   Carei 

        Leitner Róbert-Attila                 jr.  Adela-Crina OPRIȚOIU 


