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        R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CAREI 

 

 

 

PROCES VERBAL  
al şedinţei ordinare, din data de 16.02.2021 

a Consiliului Local al Municipiului Carei  

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

16.02.2021 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 12.02.2021. 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 BONTEA DAN-GABRIEL    

2. Domnul CSIZMADIA ZSOLT     

3. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN     

4. Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR    

5. Domnul KEIZER LUDOVIC     

6. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA   

7. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE   

8. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN       

9. Domnul PETKES IOSIF  

10. Domnul ROMAN ADRIAN 

11. Doamna ȘORIAN BIANCA-SORINA     

12. Domnul TABI GYÖRGY-ZSOLT    

13. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT   

14. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI     

15. Doamna TODEA CARMEN      

16. Doamna TÓTH ENIKŐ       

17. Domnul UJLAKI GÁBOR      

18. Doamna VÉNIG GABRIELA 

     

 Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Petkes Iosif-  preşedinte de 

şedinţă. 

  Participă la şedinţa ordinară domnul Kovács Eugen – Primarul municipiului, Secretarul 

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

   Lipsește domnul consilier local Müller Ioan, decedat la data de 05.02.2021. 

  Se ține un minut de reculegere în memoria domnului consilier Müller Ioan, iar domnul 

Primar ține un discurs prin care comemorează activitatea acestuia. 

  Domnul președinte Petkes Iosif: bună ziua stimați colegi, înainte de a începe ședința aș 

dori să ținem un minut  de reculegere în memoria colegului nostru  Müller Ioan. 

   Domnul președinte Petkes Iosif: vreau să dau cuvântul domnului Primar care va rosti 

câteva cuvinte în memoria domnului  Müller. 
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 Domnul Primar : este greu pentru mine să vorbesc despre Jancsi, cum îi spuneam eu, pentru că 

mi-a fost prieten mulți ani și îmi era ca și un frate de aceea am trecut pe hârtie câteva rânduri ca să mă 

exprim mai coerent. Colegul și prietenul nostru Johann  Müller a trecut fulgerător în neființă în data de 5 

februarie, chiar în ziua aceea a împlinit 72 de ani. În urma îndelungatei sale activități de consilier local, 

de președinte al FDG Carei, a fost o persoană cunoscută și apreciată de comunitatea careiană și Petrești. 

Prietenul ți colegul nostru a început cariera la UNIO iar după 1989 s-a implicat în organizarea ți 

înființarea organizației FDG din Carei, dedicânduși activitatea păstrării identității șvabilor. De la început 

a reprezentat cu onoare interesele șvabilor din Carei și din împrejurimi. A făcut acest lucru în mod onest 

fără vreun interes ascuns punând în prim plan interesele comunității. A fost al treile președinte al FDG, 

ocupând această funcție aproape trei decenii. Johann  Müller a avut un aport important în înființarea 

grupelor de grădiniță cu predare în limba germană, la organizarea multor evenimente culturale din Carei 

și a luptat ca imobilele naționalizate de regimul comunist să revină foștilor propritari. Acum cu durere și 

tristețe în suflet ne luăm rămas bun de la cel care a fost colegul nostru  Johann  Müller, Dumnezeu să îl 

odihnească în pace. Mulțumesc. 

 Domnul președinte Petkes Iosif: dacă mai dorește cineva să spună câteva cuvinte? 

 Domnul Tempfli: stimați colegi, domnule Primar îmi este destul de greu ca în aceste momente 

știind că d-l  Müller a trecut în neființă, cu a zis și domnul Primar, dânsul a reprezentat cu onestitate 

minoritatea germană, șvabii din carei și împrejurimi. Mie mi-a fost prieten și coleg și de serviciu și în 

cadrul FDG cât și în cadrul consiliului local. A fost un om cumpătat care o știut întotdeauna să distingă 

ce e bine pentru comunitate. A fost o personalitate în Carei, fapt pentru care aș ruga executivul ca în 

limitele posibilității să îi decernăm post-mortem o distincșie a orașului pentru că a slujit aproape 30de ani 

acest oraș. Mulțumesc. 
 

  Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi cu completările ulterioare, 

după cum urmează :  

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local  al 

domnului  Müller Ioan– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr 1/12.01.2021 privind darea în 

administrarea  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu-Mare a 

imobilului constructie anexa, situat în Municipiul Carei, str.Progresului, nr.28,  înscris în CF 

nr. 101413-C3 și aprobarea Acordului de parteneriat încheiat cu Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Satu-Mare – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

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

pentru anul 2021, 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 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor ce alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

5. Proiect de hotărâre privind corectarea erorii materiale strecurate în HCL nr 203/26.11.2020 

privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în 

domeniul privat al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács  

6. Proiect de hotărâre privind corectarea erorii materiale strecurate în HCL nr 

207/16.12.2020 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 

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

Kovács  

7. Proiect de hotărâre privind corectarea erorii materiale strecurate în HCL nr 212/16.12.2020 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren 

intravilan înscris în CF nr. 102641 Carei, nr cadastral 102641 în suprafață de 109/677/853 mp 

din domeniul privat al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

 

 Se supune la vot ordinea de zi cu completările ulterioare şi se aprobă cu unanimitatea voturilor 
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celor 18 consilieri locali  prezenţi la şedinţă. 

 

 Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre : 

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local  al 

domnului  Müller Ioan– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Petkes Iosif: consult comisiile 

 Comisia economică : am luat la cunoștință 

 Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

   

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

   

 Ca urmare a încetării de drept a mandatului  domnului  Müller Ioan Consiliul este alcătuit 

din 18 consilieri locali în funcție. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr 1/12.01.2021 privind darea în 

administrarea  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu-Mare a 

imobilului constructie anexa, situat în Municipiul Carei, str.Progresului, nr.28,  înscris în CF 

nr. 101413-C3 și aprobarea Acordului de parteneriat încheiat cu Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Satu-Mare – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

Domnul președinte Petkes Iosif: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

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

pentru anul 2021, 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 Petkes Iosif: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor ce alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Petkes Iosif: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 
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 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

5. Proiect de hotărâre privind corectarea erorii materiale strecurate în HCL nr 203/26.11.2020 

privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în 

domeniul privat al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács  

 

Domnul președinte Petkes Iosif: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

6. Proiect de hotărâre privind corectarea erorii materiale strecurate în HCL nr 

207/16.12.2020 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 

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

Kovács  

 

Domnul președinte Petkes Iosif: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

7. Proiect de hotărâre privind corectarea erorii materiale strecurate în HCL nr 212/16.12.2020 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren 

intravilan înscris în CF nr. 102641 Carei, nr cadastral 102641 în suprafață de 109/677/853 mp 

din domeniul privat al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

 

Domnul președinte Petkes Iosif: consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă. 

 

DIVERSE 
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                          Secretar General al 

               Municipiului  Carei                                                          


