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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 12.02.2020 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

 

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

12.02.2020 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 07.02.2020. 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. 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 

 

  

 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. Cred că putem începe, suntem cu toții. 
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Aș începe cu procesul verbal al ședinței din data de 07.02.2020. 

   

 Se supune la vot procesul verbal şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: Avem ordinea de zi puțin modificată. Probabil ați primit 

și dumneavoastră un nou pachet de proiecte, în număr de 7. Acestea au fost cumulate și dacă îmi permite-

ți mi s-a zis că proiectul nr. 1 din primul pachet este înlocuit cu proiectul nr. 1 din pachetul doi. 

 D-l Ciută : o întrebare am, deci e ședință ordinară, nu am putea să o numim ședință ordinară de 

îndată sau și de îndată? Având în vedere că ieri am primit 7 materiale. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: eu aș rămâne totuși la ordinea de zi dacă se poate. 

 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi,modificat după cum urmează : 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului 

Carei pe anul 2020  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020  - credite 

interne  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la instituţiile 

de învăţământ finanţate din venituri proprii  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Fundaţiei 

Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Clubului 

Sportiv Municipal VICTORIA Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării serviciilor de educaţie nonformală din cadrul 

Şcolii Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii defavorizate cu risc de abandon 

şcolar  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács   

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării chiriilor aferente unor locuinţe de serviciu pentru 

un număr de șase medici specialişti angajaţi ai Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale 

municipiului Carei și ale instituțiilor subordonbate la 31.12.2019 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

9. 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 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.12.2019 al Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării lucrărilor realizate din fonduri IID de către S.C. 

APASERV  Satu Mare S.A. în favoarea Municipiului Carei și predarea acestora în concesionare 

către  S.C. APASERV  Satu Mare S.A. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului reevaluării imobilelor aflate în domeniului 

public și privat al U.A.T. Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor poziţii din inventarul bunurilor, ce 

alcătuiesc domeniul public al municipiului Carei, însuşit prin HCL 44/1999  – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 

imobilului teren intravilan având număr cadastral 101361 Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitare de stat, 

cu personalitate juridică din municipiul Carei – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer 

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

pe anul 2020, de Asociaţia EQUUS Carei, pentru imobilul situat în Carei, str. 25 Octombrie nr. 2  
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– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și actualizarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al  Direcţiei de Asistenţă Socială – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

18. Diverse 
 

 

 Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi (  19  voturi). 

  
 Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre : 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local 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 cu excepția d-lui Ciută. 

Comisia urbanism: aviz favorabil . 

 Comisia economică: aviz favorabil. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila: mulțumesc. Dacă are cineva intervenții sau obiecții ? 

 D-l Ciută : haideți să trecem și la treburi mai serioase. Avem în proiect să propunen 74.694 de mii, 

e bine. Văd că d-l Primar are ceva de zis. 

  D-l Primar: 74 de milioane 

  D-l Ciută : 74 de mii lei. 

  Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : dacă ați interveni pe rând ar merge mai ușor. 

 D-l Ciută : dacă d-l Primar vrea...eu îl las. Bun, s-ar putea vorbi mult despre aceste cifre și bine și 

rău dar n-o să mai fac pentru că cu siguranță nu interesează pe nimeni și fiecare știe cum trebuie să voteze. 

Numai totuși două cifre, pentru că am făcut o afirmație cu ceva timp în urmă, fondul de salariu apasă asupra 

bugetului. Și să nu mă înțeleagă nimeni greșit nu mă refer la salarii ci la fondul de salarii. Două cifre doar 

v-aș da : ne propunem la impozite și taxe pe proprietate cu tot ce presupune impozit în acest oraș plus taxe 

notare judiciare 8.227.000 iar la autorități publice 8.271.000 deci nu ne ajunge tot ce încasăm din taxe și 

impozite să plătim salarii, nu mai știu câți fac parte din aparatul propriu al primarului, era undeva la 90 și 

am rugămintea să îmi spună cineva câte persoane fac parte din aparatul propriu al primarului. 

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

 În timpul dezbaterii proiectului dl consilier Oneț părăsește sala. 

 În sală rămân 18 consilieri. 

 D-l Primar: nu vreau să comentez ce zice d-l consilier pentru că nu a votat nici un buget de când e 

consilier local. Cu colegii am tras o concluzie simplă, e un buget de care nu am mai avut niciodată. Banii 

nu ajung niciodată dar firmele cu care am contractat proiectele europene...noi am tăiat și așa peste  jumătate 

din bugetului consiliului local al municipiului este investiție, eu nu mai vreau să adaug nimic. Cine este 

bine intenționat înțelege. În rest sunt asigurați banii pentru salarii, pentru funcționare. Anul aceste este 

primul an când practic începem execuția proiectelor europene. Nu din cauza noastă s-a tergiversat și ciclul 

financiar care trebuia să se termine peste 2 ani se v-a termina peste 3 ani. Noi în acest buget, la investiții 

mă refer, este minimal, nu avem voie să realizăm sub această cifră. Tot ce este cuprins aici  este contractat, 

vorbesc despre mobilitate doi. Cu avize cu tot de la str. Agoston până la Catedrala Ortodoxă așteptăm 

avizul să începem și dorim să îl realizăm până în iulie, urmând de la Catedrala Ortodoxă până la Mioriței, 

nu înseamnă că nu vrem să începem și alte lucrări. Este un buget de care eu și colegii suntem mulțumiți. 

Este o treabă frumoasă și sincer eu sunt mulțumit că avem un an în față în care nu văd să fie în pericol 

ceva. Caz concret, în primele două luni, cum zicem noi, cota, a fost fix la nivelul mediu pe 12 luni. Dacă 

anul trecut în octombrie am primit 8 sute și ceva de mii acum 1.660.000. sunt optimist și vă rog și pe 

dumneavoastră să fiți optimiști în ceea ce privește bugetul orașului. 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : mulțumesc. 

 D-l Ciută : d-le președinte am cerut o cifră. 
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 D-l Primar: este alt subiect d-le consilier... 

 Domnul Bekő : 88 

 D-l Ciută : 88...numai o intervenție. D-l Primar nu am cum să votez un buget atâtă timp când tot ce 

încasez... 

 D-l Primar: nici nu mă așteptam, să nu îți strici obiceiul. 

 D-l Ciută : atâta timp cât ceea ce încasăm pe taxe și impozite pe proprietate cheltuim pe 88 de 

persoane și nu ne ajung banii. 

 

  Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri, 1 vot împotrivă(dl. 

Ciută).   

    

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020  - credite interne  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

            Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil cu o abținere. 

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  18 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă   

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la instituţiile de 

învăţământ finanţate din venituri proprii  – 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  18 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă  

  

  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al 

Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”  – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 
 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

            Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil cu o abținere. 

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  17 voturi pentru , 1 abţinere (dl. Ciută), 0 voturi împotrivă. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al 

Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

            Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil cu o abținere. 

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  18 voturi pentru , 0 abţineri, 0 voturi împotrivă. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării serviciilor de educaţie nonformală din cadrul Şcolii 

Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii defavorizate cu risc de abandon şcolar  – 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  18 voturi pentru , 0 abţineri, 0 voturi împotrivă. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării chiriilor aferente unor locuinţe de serviciu pentru un 

număr de șase medici specialişti angajaţi ai Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

  

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

            Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: discuții în plen. 

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  17 voturi pentru , 1 abţinere ( d-na Szulák), 0 voturi împotrivă. 

 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale municipiului 

Carei și ale instituțiilor subordonbate la 31.12.2019 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

            Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil cu o abținere. 

Comisia urbanism: aviz favorabil . 

 Comisia economică: aviz favorabil. 

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

 D-l Ciută: tot la același subiect mă refer, avem la venituri taxe și impozite 7.519.000 la cheltuieli, 

și mă refer la secțiunea de funcționare, la autorități publice 8.143.000 deci pe lângă impozite mai punem 

620.000 să acoperim salariile. 

 

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri, 1 vot împotrivă(dl. Ciută) . 
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9. 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 ? 

 

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  18 voturi pentru , 0 abţineri, 0 voturi împotrivă. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.12.2019 al Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

            Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil cu o abținere. 

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  17 voturi pentru , 1 abţinere (dl. Ciută),0 voturi împotrivă. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării lucrărilor realizate din fonduri IID de către S.C. 

APASERV  Satu Mare S.A. în favoarea Municipiului Carei și predarea acestora în concesionare către  

S.C. APASERV  Satu Mare S.A. – 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 18 voturi pentru , 0 abţineri, 0 voturi împotrivă. 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului reevaluării imobilelor aflate în domeniului 

public și privat al U.A.T. 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 18 voturi pentru , 0 abţineri, 0 voturi împotrivă. 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor poziţii din inventarul bunurilor, ce alcătuiesc 
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domeniul public al municipiului Carei, însuşit prin HCL 44/1999  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

  

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

            Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil cu o abținere. 

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 17 voturi pentru , 1 abţinere (dl. Ciută) , 0 voturi 

împotrivă. 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 

imobilului teren intravilan având număr cadastral 101361 Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

  

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

            Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil cu o abținere. 

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 17 voturi pentru , 1 abţinere (dl. Ciută) , 0 voturi 

împotrivă. 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitare de stat, cu 

personalitate juridică din municipiul Carei – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer 

  

 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 18 voturi pentru , 0 abţineri, 0 voturi împotrivă. 

 

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

anul 2020, de Asociaţia EQUUS Carei, pentru imobilul situat în Carei, str. 25 Octombrie nr. 2  – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

            Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil cu o abținere. 

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 17 voturi pentru , 1 abţinere (dl. Ciută), 0 voturi împotrivă. 
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și actualizării Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al  Direcţiei de Asistenţă Socială – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

  

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila  : consult comisiile 

            Comisia învățământ: aviz favorabil.   

Comisia juridică: aviz favorabil cu o abținere. 

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 18 voturi pentru , 0 abţineri, 0 voturi împotrivă. 

 

18. Diverse 
 

 Domnul președinte Leitner Róbert-Attila : am ajuns la punctul diverse. S-a distribuit raportul 

cuprinzând activitățile desfășurate de Direcția de Cultură anul trecut. Dacă dorește cineva să intervină cu 

ceva la punctul diverse. Dacă nu declar ședința încheiată. Vă mulțumesc. 

 

  

 

                     
         Președinte de ședință                  Secretar General al Municipiului 

                                                                                                   Carei 

        Leitner Róbert-Attila                 jr.  Adela-Crina OPRIȚOIU 


