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        R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CAREI 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinare, cu caracter de îndată din data de 17.06.2021 

a Consiliului Local al Municipiului Carei  

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

caracter de îndată din data de 17.06.2021 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 

16.06.2021. 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. Doamna HALLER ERIKA TÜNDE    

6. Domnul KEIZER LUDOVIC     

7. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA   

8. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE   

9. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN       

10. Domnul PETKES IOSIF  

11. Domnul ROMAN ADRIAN 

12. Doamna ȘORIAN BIANCA-SORINA     

13. Domnul TABI GYÖRGY-ZSOLT    

14. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT   

15. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI     

16. Doamna TODEA CARMEN      

17. Doamna TÓTH ENIKŐ       

18. Domnul UJLAKI GÁBOR      

19. Doamna VÉNIG GABRIELA 

     

 Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnișoara Șorian Bianca-Sorina -  preşedinte de 

 şedinţă. 

  Participă la şedinţa extraordinară, cu caracter de îndată dl Bekő Tamás – Administrator 

 Public al Municipiului , Secretarul General al Municipiului, șefi de servicii din cadrul Primăriei 

 Municipiului Carei, reprezentanții presei. 

  Lipsește domnul  Kovács Eugen – Primarul Municipiului. 
 

  Domnișoara preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează :  
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

2. Proiect de hotărâre pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 

108/2018,  revizuiți și modificați prin HCL nr 9/2020, prin HCL nr 86/2020 aferenți 

proiectului „Creare Centru Recreativ Carei”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art.1 al HCL nr 33/ 18.02.2020 modificat prin HCL 

nr 87/30.04.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Creare 

Centru Recreativ Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art.3 al HCL nr 185/2020 privind aprobarea 

proiectului „Modernizare Cresa de copii în municipiul Carei”– inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

5. Proiect de hotărâre pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 

157/2020, aferenți proiectului „Modernizare Cresa de copii în municipiul Carei” – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul 

„Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul UAT Municipiul Carei” în cadrul 

apelului de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) 

Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și 

instituțiilor publice locale, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței eticii și 

integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice locale – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea obiectivului de investiție „Amenajare loc de joacă în 

satul Ianculești” –  inițiator Grupul de consilieri locali PSD 

 

 Un proiect de hotărâre suplimentar: 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea obiectivului de investiție „Amenajare a două locuri de joacă 

în Municipiul Carei, str. Ignișului și cartierul Eliberării” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 

 Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 19 consilieri locali  

prezenţi la şedinţă. 

 

 Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre : 

  

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

cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  
 

2. Proiect de hotărâre pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 

108/2018,  revizuiți și modificați prin HCL nr 9/2020, prin HCL nr 86/2020 aferenți 

proiectului „Creare Centru Recreativ Carei”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 
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 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  
 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art.1 al HCL nr 33/ 18.02.2020 modificat prin HCL 

nr 87/30.04.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Creare 

Centru Recreativ Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  
 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art.3 al HCL nr 185/2020 privind aprobarea 

proiectului „Modernizare Cresa de copii în municipiul Carei”– inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  
 

  

5. Proiect de hotărâre pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 

157/2020, aferenți proiectului „Modernizare Cresa de copii în municipiul Carei” – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul 

„Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul UAT Municipiul Carei” în cadrul 

apelului de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) 

Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și 

instituțiilor publice locale, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței eticii și 

integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice locale – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
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 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  
 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea obiectivului de investiție „Amenajare loc de joacă în 

satul Ianculești” –  inițiator Grupul de consilieri locali PSD 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: aș dori să intervin. În Ianculești în ultimii ani s-a înmulțit 

numărul copiilor mici și nu au nici un loc de joacă din acest motiv împreună cu colegii din grupul PSD 

am considerat că este necesar promovarea acestui proiect de hotărâre și vă rugăm să îl votați în cazul în 

care și dumneavoastră considerați că este necesar. 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: altcineva dacă dorește să ia cuvântul?  
 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  
 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea obiectivului de investiție „Amenajare a două locuri de 

joacă în Municipiul Carei, str. Ignișului și cartierul Eliberării” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: vă mulțumesc pentru prezență, o zi bună în continuare. 

 

 

 

  

Președinte de ședință   Secretar General al Municipiului Carei      

          Bianca-Sorina ȘORIAN                                       cj. Adela-Crina OPRIȚOIU                               


