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        R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CAREI 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinare, din data de 18.10.2021 

a Consiliului Local al Municipiului Carei  

 

 

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

de 18.10.2021 de Primarul Municipiului Carei, iar invitaţia s-a transmis doamnelor şi domnilor consilieri 

împreună cu proiectele de hotărâri existente pe ordinea de zi, în data de 15.10.2021. 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. Domnul CSIZMADIA ZSOLT     

2. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN 

3. Domnul KEIZER LUDOVIC        

4. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA   

5. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE 

6. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN         

7. Domnul PETKES IOSIF  

8. Domnul ROMAN ADRIAN 

9. Doamna ȘORIAN BIANCA-SORINA     

10. Domnul TABI GYÖRGY-ZSOLT    

11. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT   

12. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI     

13. Doamna TODEA CARMEN  

14. Doamna TÓTH ENIKŐ          

15. Domnul UJLAKI GÁBOR      

16. Doamna VÉNIG GABRIELA 

 

  Lipsesc : Doamna HALLER ERIKA-TÜNDE, Domnul BONTEA DAN-GABRIEL, 

Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR, . 

   

  Este prezent la ședință reprezentantul satului Ianculești, dl Oneț Sebastian.  

     

 Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul Tempfli Vasile-Adalbert -  preşedinte de 

 şedinţă. 
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  Participă la şedinţa ordinară domnul  Kovács Eugen – Primarul Municipiului,domnul 

Bekő Tamás - Administrator Public, doamna Adela-Crina Oprițoiu –  Secretar General al Municipiului, 

șefi de servicii din cadrul Primăriei Municipiului Carei, reprezentanții presei. 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : Bună ziua. Ne-am adunat azi pentru ședința 

extraordinară a Consiliului local al Municipiului Carei în care ni s-a prezentat 6 puncte pe ordinea de zi 

la care s-a mai adăugat încă un punct. 

 Domnul Primar: domnule președinte, eu aș dori amânarea discutării punctului 6 pentru că 

cel care este interesat mi-a promis că în scurt timp va aduce lămuriri. 
 

 Domnul Primar solicită amânarea punctului 6 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre 

pentru revocarea HCL nr. 167/26.08.2021 pentru amplasarea cu titlu gratuit a unui chioșc în Piața 

Agroalimentară din Municipiul Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács, respectiv suplimentarea 

ordinii de zi cu un proiect - Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită în 

favoarea Companiei Naționale pentru Investiții, a terenului situat în Carei, str. Tireamului nr. 77, 

în suprafață de 3.229 mp,  pe care se va realiza investiţia ”Construire Creșă în zona Tireamului, 

Municipiul Carei” ca Proiect Pilot - ”Construire creșa mică” în cadrul subprogramului ”Unități și 

investiții de învățământ de stat” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács. 
 

   

  Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, cu modificările aduse, după 

cum urmează :  

 

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

Municipiului Carei pe anul 2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru 

evaluarea și asigurarea calității învățământului din unităţile de învăţământ  din Municipiul 

Carei în anul şcolar 2021-2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 

113497 Carei, nr cad. 113497 în suprafață de 515 mp, situat în Municipiul Carei, str. Kaffka 

Margit nr 16 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în participațiune pentru 

executarea contractului de concesiune nr 8052/06.07.2006 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării cu 2000 lei / spectacol, a spectacolelor 

susținute de Filarmonica Dinu Lipatti Satu Mare în cadrul stagiunii de abonamente 2021-

2022 la Teatrul Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 167/26.08.2021 pentru amplasarea cu titlu 

gratuit a unui chioșc în Piața Agroalimentară din Municipiul Carei – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács – amânat 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită în favoarea 

Companiei Naționale pentru Investiții, a terenului situat în Carei, str. Tireamului nr. 77, în 

suprafață de 3.229 mp,  pe care se va realiza investiţia ”Construire Creșă în zona 

Tireamului, Municipiul Carei” ca Proiect Pilot - ”Construire creșa mică” în cadrul 

subprogramului ”Unități și investiții de învățământ de stat” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács. 

 

 Se supune la vot ordinea de zi, cu modificările aduse şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor  
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16 consilieri locali  prezenţi la şedinţă. 

 

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre : 

 

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

Municipiului Carei pe anul 2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

   

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : dacă dorește cineva să intervină la acest punct din 

partea consilierilor sau a executivului ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   
 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru 

evaluarea și asigurarea calității învățământului din unităţile de învăţământ  din Municipiul 

Carei în anul şcolar 2021-2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: discuții în plen 

 Comisia juridică: aviz favorabil 
 

 Domnul Fazakas: din partea UDMR - FDG 

 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 pe HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR 

 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.3 pe ROMAN ADRIAN 

 Şcoala Gimnazială „Vasile Lucaciu” nr.2 pe VÉNIG GABRIELA 

 Liceul Teoretic Carei pe PETKES IOSIF 

 Liceul Tehnologic „Simion Bărnuţiu” pe TÓTH ENIKŐ 

 Liceul romano-catolic ,,Josephus Calasantius” pe TEMPFLI VASILE-ADALBERT 

 Clubul Eleveilor Carei pe TABI GYÖRGY-ZSOLT 

 

 Domnișoara Șorian: din partea PSD la Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu”- ȘORIAN BIANCA-

SORINA. 

 Domnul Titel: din partea PNL la Şcoala Gimnazială nr.1 - BONTEA DAN-GABRIEL 

 Doamna Secretar General citește propunerile nominale făcute de către formațiunile politice.  

 Se supune la vot modalitatea de ”vot deschis” și se aprobă cu 16 voturi pentru, 0 abțineri și 0 

voturi împotrivă.  

  

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 

113497 Carei, nr cad. 113497 în suprafață de 515 mp, situat în Municipiul Carei, str. Kaffka 

Margit nr 16 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács                                                                                
  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : discuții în plen 

 Comisia învățământ: discuții în plen 
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 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: discuții în plen 

  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : dacă dorește cineva să intervină? 

 Domnul Primar: eu încerc să lămuresc, cumpărătorul a achiziționat de la executor și a constatat că  

acești 315 mp e pe Statul Român. Noi avem un HCL în cere se prevede că dacă terenul este sub 500 mp 

,conform unui preț stabilit pe zone, fără hotărâre de Consiliu local putem vinde la cel care are teren 

înprejmuit sau în folosință, aici după părerea mea nu s-a putut face decât prin Hotărîre de Consiliu local 

vânzarea terenului din incinta fostei Stăruința. Din nefericire colegii au făcut o greșeală, nu reușim să 

facem un desen punctual sau să scriem o cifră. 

 Doamna Venig: eu propun să amânăm pentru completare. 

 Domnul Primar: amânăm asta de 6 luni pentru că dintr-o birocrație, nu neapărat a noastră, omul 

vrea să construiască și nu poate până nu-i lămurit terenul. 

 Domnul Keizer: părerea mea este că de acum încolo ar trebui să lucrăm mult mai punctual. Este 

un desen, în acest desen ar trebui concret despre ce discutăm, aici nu reiese de nici unde. Rugămintea 

mea ar fi ca de acum încolo să fim mult mai punctuali și eu așa zic că acum o să amânăm sau nu o să 

votăm. 

  Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert: este o propunere de amânare sau o propunere de a 

vota. Supun la vot propunerea făcută de comisia de învățământ de amânare a acestui proiect de hotărâre. 

 Se supune la vot propunerea de amânare cu 5 voturi pentru (dl Keizer, d-na Venig, d-na Toth, dl 

Lukacs-Rakoczi și dl Tempfli) și 11 abțineri. 

  

 Se supune la vot proiectul cu completările ulterioare cu 9 voturi pentru, 7 abțineri (dl Keizer,     d-

na Venig, d-na Toth, dl Lukacs-Rakoczi, dl Tabi, dl Petkes și dl Tempfli) și 0 voturi împotrivă.  Proiectul 

de hotărâre nu a fost adoptat.  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în participațiune pentru 

executarea contractului de concesiune nr 8052/06.07.2006 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : dacă dorește să intervină cineva? 

  

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării cu 2000 lei / spectacol, a spectacolelor 

susținute de Filarmonica Dinu Lipatti Satu Mare în cadrul stagiunii de abonamente 2021-

2022 la Teatrul Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : dacă dorește să intervină cineva? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   
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6. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 167/26.08.2021 pentru amplasarea cu titlu 

gratuit a unui chioșc în Piața Agroalimentară din Municipiul Carei – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

  

 Amânat. 

 

  7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită în favoarea 

 Companiei Naționale pentru Investiții, a terenului situat în Carei, str. Tireamului nr. 77, în 

 suprafață de 3.229 mp,  pe care se va realiza investiţia ”Construire Creșă în zona 

 Tireamului, Municipiul Carei” ca Proiect Pilot - ”Construire creșa mică” în cadrul 

 subprogramului ”Unități și investiții de învățământ de stat” – inițiator dl. Primar Eugen 

 Kovács. 
  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : dacă dorește să intervină cineva? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : epuizându-se punctele de pe ordinea de zi declar 

ședința închisă. Mulțumesc pentru participare.  

 

          

 

 

 

           Președinte de ședință                 Secretar General  

           al Municipiului Carei          

           Tempfli Vasile-Adalbert              cj. Adela-Crina OPRIȚOIU 

 


