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        R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CAREI 

 

 

 

PROCES VERBAL  
şedinţei ordinare, din data de 03.11.2021 

a Consiliului Local al Municipiului Carei  

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

03.11.2021 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 29.10.2021 și în data de 

01.11.2021 s-a suplimentat ordinea de zi cu încă 4 puncte. 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 FAZAKAS ZOLTÁN 

2. Doamna HALLER ERIKA-TÜNDE        

3. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA   

4. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE 

5. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN         

6. Domnul PETKES IOSIF  

7. Domnul ROMAN ADRIAN 

8. Doamna ȘORIAN BIANCA-SORINA     

9. Domnul TABI GYÖRGY-ZSOLT    

10. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT   

11. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI     

12. Doamna TODEA CARMEN  

13. Doamna TÓTH ENIKŐ          

14. Domnul UJLAKI GÁBOR      

15. Doamna VÉNIG GABRIELA 

 

     

 Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul Titel-Andrei Timoc -  preşedinte de 

şedinţă. 

  Participă la şedinţa ordinară domnul Kovács Eugen – Primarul municipiului, dl Bekő 

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

Municipiului, șefi de servicii din cadrul Primăriei Municipiului Carei, domnul Oneț Sebastian – delegat 

sătesc, reprezentanții presei. 

   Lipsesc domnii consilieri Bontea Dan-Gabriel, Csizmadia Zsolt, Hago Nandor și Keizer 

Ludovic. 

   

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: bună ziua, bine v-am găsit. După cum bine știți am 

primit o ordine de zi iar apoi o ordine de zi suplimentară. 
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 Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, cu modificările ulterioare, după 

cum urmează :  

 

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

municipiului Carei și ale instituțiilor subordonate la 30.09.2021 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

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

30.09.2021 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

30.09.2021 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

30.09.2021 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

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

30.09.2021 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

30.09.2021 al Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács  

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de salubrizare al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 

înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

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

imobilului înscris în CF nr. 111190 Carei, nr cadastral 111190 din domeniul public al 

Municipiului Carei, situat pe strada Stadionului nr 19 – Baza Sportivă Victoria – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 
 

 

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

imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 113181 Carei, nr cadastral 113181 din domeniul 

privat al Municipiului Carei, situat pe strada Tireamului nr 77– inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe 

aparținând patrimoniului – domeniul privat al U.A.T. Municipiul Carei – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a 3 containere modulare 

echipate, din domeniul  privat al Municipiului Carei în favoarea ISU ”SOMEȘ” al 

Județului Satu Mare– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Punctele suplimentare de pe ordinea de zi :  

 

  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire locuințe sociale și Centru 

comunitar integrat medico-social în municipiul Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate și 

a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construire locuințe sociale și Centru 

comunitar integrat medico-social în municipiul Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr 205/18.10.2021 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 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Națională 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 şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 15 consilieri locali  

prezenţi la şedinţă. 

 

 Domnul președinte supune la vot procesele verbale ale ședințelor anterioare. 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: supun la vot procesele verbale în bloc sau separat? 

 Doamna Venig: ar trebui supuse la vot fiecare separat. 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: supun la vot procesul verbal din data de 6 august. 

 Se supune la vot procesul verbal și se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: supun la vot procesul verbal din data de 26 august. 

 Se supune la vot procesul verbal și se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: supun la vot procesul verbal din data de 6 septembrie. 

 Se supune la vot procesul verbal și se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: supun la vot procesul verbal din data de 27 septembrie. 

 Se supune la vot procesul verbal și se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: supun la vot procesul verbal din data de 29 septembrie. 

 Se supune la vot procesul verbal și se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă. 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: supun la vot procesul verbal din data de 6 octombrie. 
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 Se supune la vot procesul verbal și se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: supun la vot procesul verbal din data de 18 octombrie. 

 Se supune la vot procesul verbal și se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

   Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: supun la vot procesul verbal din data de 20 octombrie. 

 Se supune la vot procesul verbal și se aprobă cu 14 voturi pentru, 1 abținere ( domna Venig ) și 0 

 voturi împotrivă. 

 

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre : 

 

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

 ale municipiului Carei și ale instituțiilor subordonate la 30.09.2021 – inițiator dl. Primar 

 Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

  Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   
 

  

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

 de 30.09.2021 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

 Kovács 

 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

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

 de 30.09.2021 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – 

 inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
  

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 
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 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

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

 de 30.09.2021 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 Doamna Venig: când se vor lua cereri pentru locuri de parcare deoarece cei de la blocuri se 

interesează de perioada în care se vor prelua cererile. 

 Domnul Primar: nu știm încă data exactă. Trebuie ca până la finele anului să terminăm anumite 

proceduri și să facem niște investiții. 
 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 12 voturi pentru, 3 abțineri ( domna Todea, domnișoara 

 Șorian și domnul Micovschi ) și 0 voturi împotrivă. 

 

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

 de 30.09.2021 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă. 

 

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

 de 30.09.2021 al Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  regulamentului de organizare şi funcţionare a 

 Consiliului Local al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács  
 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 
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 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 Domnul Tempfli: să se scoată din text ”Primăria Generală a Municipiului București”. 

 Domnul Primar: nu găsim ingineri constructori. Am scos la concurs post de inginer, post superior,  

nu vine nimeni. Încercăm cu începători, avem mare nevoie la tehnic, la proiecte și la achiziții.  
 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și 

 funcționare a serviciului public de salubrizare al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar 

 Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 Domnul Egli: acest regulament practic este în esență identic cu cel din 2019 votat prin HCL 

115/2019. Modificarea de fapt apare prin apariția noii legislații respectin OUG 92/2021 care a venit cu 

niște precizări și obligații suplimentare vis a vis de UAT-uri. În esență modificarea care apare în 

regulament o găsiți la art 14, față de regulamentul anterior. Pentru noile acte adiționale prestatorul va fi 

nevoit să țină cont de acest regulament. Avem și o solicitare din partea firmei de salubrizare să facem un 

act adițional iar ca să facem acest act adițional aceste prevederi trebuiau introduse în regulament. 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: mulțumim. Dacă dorește cineva să mai intervină ? 

 Domnul Fazakas: aceste procente prezente în acest regulament trebuie îndeplinite de UAT-uri? 

 Domnul Egli: legislația când se face nu poate făcut pe firme, obligații în primul rând se atribuie 

UAT-urilor. UAT-urile pot opta în baza legislației în ceea ce privește serviciile publice comunitare să 

delege sau să facă în regim propriu. Dacă delegă, în mod normal ar trebui să delege în baza unui 

regulament și acel prestator trebuie să își însușească aceste obligații. 

 Domnul Primar: trebuie făcute niște stații de sortare al deșeurilor care se colectează separat unde 

se  ambalează, se livrează și costurile deșeurilor menajere, într-o socoteală foarte sumară și minimală, se 

triplează. După ce colectezi separat hârtia, plasticul și deșeurile care se compostează nu le poți livra vrac, 

am fost la câteva stații și se triplează, cel puțin, costul deșeurilor nemajere. Să fim realiști, noi nu facem 

nici 10% colectare selectivă nu știu cum vom face procente de 60% sau chiar 90% cum s-a angajat 

România. Vom avea de lucru pe tema asta, deocamdată formal suntem în regulă dar practic nicăieri în 

județ nu este în regulă. 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: mai dorește cineva să intervină? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă. 

 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 

 înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

 Kovács 
 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 
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 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

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

 dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 111190 Carei, nr cadastral 111190 din domeniul public 

 al Municipiului Carei, situat pe strada Stadionului nr 19 – Baza Sportivă Victoria – inițiator 

 dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă. 

 

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

 dezlipirii imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 113181 Carei, nr cadastral 113181 din 

 domeniul privat al Municipiului Carei, situat pe strada Tireamului nr 77– inițiator dl. 

 Primar Eugen Kovács 
 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe 

 aparținând patrimoniului – domeniul privat al U.A.T. Municipiul Carei – inițiator dl. 

 Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al 

 aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

 Kovács 
 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 
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 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă. 

 

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a 3 containere modulare 

 echipate, din domeniul  privat al Municipiului Carei în favoarea ISU ”SOMEȘ” al Județului 

 Satu Mare– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

  

 

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire locuințe sociale și Centru 

 comunitar integrat medico-social în municipiul Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de 

 fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construire locuințe sociale 

 și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei” – inițiator dl. Primar Eugen 

 Kovács 

 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă. 

 

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr 205/18.10.2021 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 

 



9/9 

 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

 Publice și Administrației prin Compania Națională 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 Titel-Andrei Timoc: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă dorește cineva să intervină ? 

 Domnul Primar: am revocat pentru că ei ne-au spus în ce formă să facem, când am trimis, nu mai 

era bine, ne-au spus o altă formă, poate poimâine mai facem o ședință că totuși era bine în forma inițială.  
 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: deorarece avem ședință ordinară, la puctul diverse dacă 

dorește cineva să ia cuvântul. 

 Domnul Oneț: în satul Ianculești, la șoseaua principală, ar trebui verificat iluminatul public, nu 

funcționează.  

 Domnul Primar: o să intervenim. V-am rugat să faceți un sondaj, dacă Ianculeștenii doresc 

canalizare să inițiem un proiect în sensul ăsta. Aș vrea o listă cu persoanele care vor. 

 Domnul preşedinte Titel-Andrei Timoc: dacă mai sunt alte probleme sau dacă mai dorește cineva 

să intervină? Dacă nu, declar închisă ședința ordinară. 

 

 

           Președinte de ședință                 Secretar General  

           al Municipiului Carei          

               Titel-Andrei Timoc             cj. Adela-Crina OPRIȚOIU 


