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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 20.04.2021 

a Consiliului Local al Municipiului Carei  

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

20.04.2021 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 15.04.2021. 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 Roman Adrian -  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. 
 

 Domnul președinte Roman Adrian : Bună ziua. Bine v-am găsit la ședința ordinară a Consiliului 

local al Municipiului Carei din data de 20 aprilie. Avem pe ordinea de zi 21 de puncte plus punctul 

diverse. 

   

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

după cum urmează :  

 

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

Municipiului Carei pe anul 2021  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al 

Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al 

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

Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. 

PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. 

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

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2020 al Fundației 

Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2020 al S.C. Piețe-

Parcări S.R.L. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 114/30.07.2019 privind  aprobarea unor tarife 

distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă 

și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul Satu 

Mare – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr 2 la Actul Constitutiv și Statutul 

”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din 

Județul Satu Mare”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 

2021, pentru imobilul situat în Carei, str.1 Decembrie 1918 nr.1, aflat în administrarea 

Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”  – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 

2021, pentru imobilul situat în Carei, Cart. Eliberării nr. 8/A, aflat în administrarea  C.S. 

TAPO Carei– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a terenului sintetic de sport din 

Incinta Centrului Social Carei pentru activităţile derulate de Asociația Baschet Club Primo 

Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare al terenului identificat prin 

C.F. 103334 Carei, în suprafață de 1791 mp – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al 

Municipiului Carei a unui teren – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în 

domeniul privat al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106363 

Carei, nr cad 106363 în vederea vânzării acestuia – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în 

domeniul privat al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106357 

Carei, nr cad 106357 în vederea vânzării acestuia – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

18. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului 

Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

19. 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  

 

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Grupul Mixt de Lucru pentru 

implementarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români 

aparținând minorității romilor – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației și semnului distinctiv ale 

aleșilor locali ai Municipiului Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei pentru Energie Durabilă a Municipiului 

Carei 2016-2020 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

23. Diverse 

 

 Se supune la vot ordinea de zi cu completările ulterioare şi se aprobă cu unanimitatea voturilor 

 celor 18 consilieri locali  prezenţi la şedinţă. 

 

 Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre : 

 

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

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

 

Domnul președinte Roman Adrian: aș dori dacă se poate dl Bekő să ne facă o prezentare scurtă. 

În comisia economică am primit răspunsuri la toate întrebările, a fost o prezentare destul de 

detaliată dar pentru ceilalți colegi, dacă ați fi amabil să faceți o prezentare scurtă. 

Domnul  Bekő: mulțumesc domnule președinte. Stimați consilieri aș vrea să vă prezint o mică 

sinteză a proiectului de Buget pe anul 2021, pe capitolul de venituri, cheltuieli respectiv pe 

capitolul de investiții. Pentru anul 2021 am programat venituri totale de 88 milioane de lei și 

aproximativ 18 milioane de euro. Aceste venituri se pot împărții în mai multe categorii: venituri 

proprii sau mai bine să le numim venituri cu destinații libere, destinație liberă înseamnă că aceste 

venituri se pot cheltui, prin acordul consiliului local, deci nu au o destinație specială. Acest 

capitol însumează 34 milioane de lei din care cea mai importantă componentă este cota de 

impozitul pe venit. Cota de impozit pe venit este 20,2 milioane de lei, estimarea este făcută de 

către specialiștii Ministerului de Finanțe comunicată prin adresă oficială, eram obligați să 

cuprindem această sumă în buget, reprezintă aproximatin 59 % din acest capitol de venituri, 

realizările primelor 4 luni dacă se mențin și pentru următoarele 8 luni, dacă se iau media, se va 

realiza. Un alt tip de venituri importantă din aceată categorie sunt impozitele și taxele locale, în 

buget este prevăzută suma de 12,4 milioane de lei. Acestă sumă este realizată până în data de ieri, 

în proporție de 75 %. O altă sumă importantă sunt cele opținute de la UE, sume cu destinații 
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libere care de fapt înseamnă cheltuieli plătite deja din bugetul local, pentru programe europene, la 

care s-au depus deja cereri de rambursare sau urmează să fie depusă cerere de rambursare. Suma 

este de 9,3 milioane estimată din care până în prezent am încasat 450 de mii. Capitolul TVA 

descentralizat, un capitol foarte important, 9,5 milioane de lei din care 6.2 milioane sunt pentru 

salariul asistenților personali, înseamnă 90 % din totalul cheltuielilor ce vom avea în acest an, 

lângă această sumă am mai alocat 10 % contribuție proprie conform legislației. S-au alocat pentru 

funcționarea unităților de învățământ 9,6 milioane de lei din TVA este o creștere de 20% față de 

anul trecut. Ca o noutate s-au alocat sume și pentru burse 258 de mii. Alt capitol important sunt 

subvențiile de la bugetul de stat 11,5 milioane de lei, cuprind subvenția pentru programul PNDL, 

reabilitatea și modernizarea școlii Vasile Lucaciu 5 milioane de lei, cofinanțare de 13% a statului 

la proiectele europene. La capitolul sume de la UE, înseamnă cele 85% ce vin direct de la uniune,  

s-au prevăzut 38,2 milioane de lei. În total aceste sume însumate sunt 44 milioane de lei aprox 9 

milioane de euro din care până azi am încasat 2,8 milioane. Partea de venituri sunt realizabile cu 

accent deosebit pentru atragerea de fonduri de la UE. 

Capitolul de cheltuieli se împarte în două secțiuni, secțiunea de funcționare 38,2 milioane și 

secțiunea de dezvoltare 50,5 milioane. Secțiunea de dezvoltare cuprinde toate investițiile pe care 

le găsiți în lista de investiții din cele 3 surse plus ratele care trebuie plătite pentru instituțiile care 

ne-au creditat. Dacă facem o comparație, cheltuielile din secțiunea de dezvoltare sunt aproape 

57% din cheltuielile totale. Salariile sunt asigurate pentru întreg aparatul inclusiv instituțiilor 

subordonate pe tot anul, ratele și dobânzile sunt bugetate, pentru acest an avem de plătit 4,7 

milioane de lei din care 4 milioane sunt ratele și estimări de dobâdă 700 mii lei. La capitolul 

sănătate am alocat bunuri și servicii 750 mii lei din care după estimările noastre 600 mii lei vor fi 

plătite pentru livrarea oxigenului lichid către Spitalul Carei. La cultură și sport avem 3 milioane 

de lei din care Centru Cultural 1 milion, CSM Victoria va primi o alocare de 800 mii lei, pentru 

Fundația Grof Karoly alocăm 1,2 milioane lei pentru activitățile de promovare a turismului. 

Asistență socială cum am spus salariile îngrijitorilor sunt asigurate pe tot anul. La capitolul 

investiții aproximativ 46 milioane prevăzută în buget din care 3,4 din bugetul local. De la UE și 

bugetul de stat în investiții preconizăm să încasăm 49,4 milioane din care 5 milioane PNDL. În 

mare astea sunt cifrele sintetice având în vedere că deja suntem aproape la sfârșitul lunii aprilie și 

avem rezultate promițătoare considerăm că acest buget se va putea realiza atât la partea de 

venituri cât și la partea de cheltuieli. Este un buget axat în primul rând pe investiții, pe atragerea 

de fonduri nerambursabile. Vă rog să fiți de acord cu bugetul în această variantă și să ne acordați 

votul. Vă mulțumesc.  
 

Domnul președinte Roman Adrian : vă mulțumim pentru prezentare, aș dori să consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină. 

Domnul Primar: eu în primul rând vreau să îi mulțumesc d-lui  Bekő pentru coordonarea echipei 

care întocmește bugetul, cam de 20 de ani contribuie la acest lucru în Primăria Carei. El face 

parte din echipa care aceasta și îl consider o piesă de bază, nu se poate lucra altfel decât în echipă, 

nu se poate realiza decât în echipă. Niciodată nu poți avea un buget dar eu consider că este una 

dintre cele mai realiste. În următorii ani trebuie să facem investiții de 10 milioane de euro pentru 

că avem contractate aceste proiecte. Cele 9 milioane de euro care figurează în acest buget sunt 

doar proiectele aflate în derulare. Proiectele pe care vrem să le derulăm în continuare sunt în 

număr de 8, locuințe sociale, bazinul de înot, biblioteca ș.a.m.d. vor fi, sper eu, până în vară, 

pentru că până în 2023 trebuie finalizate proiectele europene. Noi avem bani cuprinși pentru 

studii de fezabilitate și alte proiecte noi, v-am informat și vă vom informa în continuare ce 

proiecte dorin să depunem în următorul ciclu financiar 2021-2027 unde pachetul ajunge la peste 

150 milioane de euro. Trebuie spus că acesta nu este un buget de austeritate, mă refer la cheltuieli 

materiale și salarii dar s-au prevăzut bani minimal. 
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Domnul președinte Roman Adrian : dacă mai dorește cineva? Dacă nu atunci supun la vot. 

   

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

   

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al 

Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină? Dacă nu supun la vot. 

 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al 

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

Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină? Dacă nu supun la vot. 

 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. 

PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : 4 voturi pentru și o abținere  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: discuții în plen 

Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină la acest punct?  

Domnul Bontea: ar fi recomandabil a se găsi o soluție pentru rezolvarea acestei situații neplăcute 

pentru că practic o piață de alimente ar trebui să genereze un profit ceea ce nu se întâmplă în acest 

caz. Ca atare mă voi abține în ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al 

acestei societăți. 

Domnul Primar: domnule consilier aveți dreptate, ar fi cam lungă argumentația mea dar încerc să 

scurtez. Pentru ceea ce am pornit noi această societate nu s-a reușit implementarea ideii pentru că 

acele parcări nu s-au înființat de undea putea avea încasări...sunt convins că trebuie să regândim 

activitatea acestei societăți poate chiar să și lichidăm, mai ales în ideea că am informații că se vor 
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putea finanța din fonduri europene reabilitări și extinderi la piață. Vom prelua iar societatea care 

va administra parcările va fi în cadrul DSPL-ului. 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă mai dorește cineva să intervină?  

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 13 voturi pentru, 5 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. 

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

 

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină la acest punct?  

 

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

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2020 al Fundației 

Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács  

 Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină ?  

 

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

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2020 al S.C. Piețe-

Parcări S.R.L. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină la acest punct?  

 

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

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 114/30.07.2019 privind  aprobarea unor 

tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  
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 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină la acest punct?  

 

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

 

 9. Proiect de hotărâre privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu 

 apă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul 

 Satu Mare – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină la acest punct?  

 

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

 

  

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 

 2021, pentru imobilul situat în Carei, str.1 Decembrie 1918 nr.1, aflat în administrarea 

 Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”  – inițiator dl. 

 Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină la acest punct?  

 

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

 

    12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe 

 anul 2021, pentru imobilul situat în Carei, Cart. Eliberării nr. 8/A, aflat în administrarea  

 C.S. TAPO Carei– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină la acest punct?  

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  
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      13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a terenului sintetic de sport 

 din Incinta Centrului Social Carei pentru activităţile derulate de Asociația Baschet Club 

 Primo Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

                

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil cu nemțiunea că d-l Timoc nu participă la vot. 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină la acest punct?  

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 neparticipare la vot, 0 abțineri, 0 voturi 

împotrivă . 

 

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare al terenului identificat 

 prin C.F. 103334 Carei, în suprafață de 1791 mp – inițiator dl. Primar Eugen Kovács     

   

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : discuții în plen 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină la acest punct?  

Domnul Bontea: vreau să știu ce înseamnă acestă evaluare și de ce s-a facut această evaluare. 

Doamna Secretar: acest raport de evaluare pentru a se stabili prețul pentru licitația de 

concesionare a acestui teren. După cum ați citit în raportul de specialitate al PADPPA din cadrul 

Primăriei, prețul de concesionare de la  care se pornește licitația se stabilește în baza unui raport 

de evaluare. Pe baza acestui raport de evaluare prețul terenului împărțit la 25 de ani iese un 

coeficient cu care se indexează mp de la care pornește prețul de pornire. Acum 2 luni 

dumneavoastră ați aprobat să se concesioneze în principiu acest teren la licitație publică la 

solicitarea unei persoane fizice. Pentru a se putea stabili această licitație s-a întocmit acest raport 

de evaluare. Acesta este motivația pentru care se cere acordul dumneavoastră pentru raportul de 

evaluare. 

 

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

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al 

 Municipiului Carei a unui teren – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină la acest punct?  

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă. 
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 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei 

 în domeniul privat al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106363 

 Carei, nr cad 106363 în vederea vânzării acestuia – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină ?  

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

 

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei 

 în domeniul privat al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106357 

 Carei, nr cad 106357 în vederea vânzării acestuia – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină la acest punct?  

 

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

 

 18. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din domeniul privat al 

 Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină la acest punct?  

 

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

 

 19. 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 președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Roman Adrian :  dorește cineva să intervină ?  



10/12 

 

 

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

 

 20. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Grupul Mixt de Lucru 

 pentru implementarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români 

 aparținând minorității romilor – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : discuții în plen  

 Comisia învățământ: discuții în plen 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Roman Adrian : eu cred că la acest punct fiecare formațiune ar trebui să 

desemneze o persoană. 

Domnul Primar: nu trebuie, numai dacă dorește. 

Domnul Fazakas: formațiunea UDMR și Forumul German îl desemnează pe d-l consilier Leitner. 

Domnul Bontea: din partea PNL este d-l Titel Timoc. 

Doamna Șorian: din partea PSD o propunem pe d-na consilier Todea. 

Domnul președinte Roman Adrian : avem trei propuneri, d-na Secretar cum procedăm?  

Doamna Secretar: vom face buletine de vot.  

Domnul președinte Roman Adrian : eu am o propunere, până va face d-na Secretar buletinele de 

vot, să trecem mai departe. 

Domna Secretar a împărțit buletinele de vot. 

Domnul președinte Roman Adrian : aș ruga-o pe d-na Secretar să ne spună care e procedura. 

Domna Secretar: în dreptul consilierului care doriți să facă parte din acest grup de lucru să treceți 

cuvântul ”DA” după care le introduceți în urnă.  

Se trece la numărarea voturilor. 

Doamna Secretar: avem un buletin de vot nul pentru că nu a fost completat, avem 3 voturi pentru 

d-l Timoc și 14 voturi pentru d-l Leitner. 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină la acest punct?  

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 14 voturi pentru, 0 abțineri și 3 voturi împotrivă.  

 

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației și semnului distinctiv ale 

 aleșilor locali ai Municipiului Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Roman Adrian :  dorește cineva să intervină ?  

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  
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 22. Proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei pentru Energie Durabilă a 

 Municipiului Carei 2016-2020 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul președinte Roman Adrian :  dorește cineva să intervină ?  

 

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

 

 23. Diverse 

  

 Domnul președinte Roman Adrian: avem o solicitare de la Fundația Down de sprijin financiar, eu 

 propun să luăm la cunoștință dacă sunteți de acord, nu este proiect de hotărâre este doar o 

 solicitare, probabil Primăria o să îi prijine desigur în cadrul regulamentului aprobat.  

 Domnul președinte Roman Adrian: dacă dorește cineva să intervină la punctul diverse sau dacă 

 sunt probleme de discutat ? 

 Domnul Tabi : aș dori ca în numele meu și a Consiliului local să felicit echipa de fete al SCM 

Victoria Carei pentru accederea în Liga I din Divizia A, și să le spunem mult succes în continuare și dacă 

se poate la capitolul investiții să fim atenți la celelate aspecte și să ridicăm puțin nivelul sportului careian. 

Avem copii talentați și antrenori pricepuți pe care îi știm cu toții și sunt dedicați sportului care se văd în 

rezultate. 

 Domnul Bontea: am o problemă pe care mă simt dator să o aduc în discuție, este vorba de pistele 

de biciclete...nu poți trece în siguranță de pe o parte pe cealaltă, sunt locuri unde gurile de canal sunt 

exact pe pista de biciclete. Ar trebui luate măsuri pentru curățarea pistelor sunt pline de nisip și reprezintă 

un real pericol de accidentare. 

 Domnul Primar: puțină răbdare, nu sunt finalizate aceste proiecte. Pe mine mă îngrijorează mai 

mult faptul că și unde sunt finalizate aceste piste nu sunt folosite mai bine merg pe stradă. Mai avem 

până ne obișnuim să respectăm niște reguli, biciliștii merg pe bicicletă și pe trecerea de pietoni ceea ce 

este ilegal. Vor fi 18 km de piste de biciclete până la sfârșitul acestui an. Din primăvara acestui an se vor 

vopsi, aveți dreptate, sunt multe lucruri nefinalizate, pe mine mă bucură că la sfârșitul anului vor fi în 

regulă. 

 Domnul Keizer: bineînțeles cu ajutorul dumneavoastră și a colegilor, dacă vedem undeva că s-a 

greșit, cine muncește mai și greșește, putem remedia oricând puteți să spuneți sau să veniți să discutăm și 

ce se poate remediem. 

 Domnul Timoc: aș dori să vă aduc în atenție o problemă mai veche. În cartierul romilor încercăm 

să facem în așa fel încât să îi integrăm. Noi cei care locuim în aceste cartiere suntem deranjați zilnic de 

mizeria și gălăgia pe care o fac acești locatari. Mi-aș dori să găsim o soluție ca să încercăm în așa fel să 

nu ne mai deranjeze, dacă ar fi posibil o colaborare cu Poliția sau Poliția Locală să facă în așa fel ca să 

patruleze mai des prin zonă că atunci ar face și ei muzica mai încet. Eu personal de aceea vreau să mă 

implic direct în problema aceasta.  

 Domnul Primar: noi facem eforturi, eu cred că ați dat și răspunsul la întrebarea pe care ați pus-o, 

numai că de aici până să integrăm ceea ce nu am făcut în 600 de ani nu va fi chiar așa de simplu. Eu sunt 

conștient că integrarea lor va fi o perioadă lungă și grea dar nu avem altă soluție. Acelaș tămbălău îl fac 

în toate zonele în care stau. Intervenția Poliției cam rar dă roade, asta e o realitate și nu trebuie să ne 

ascundem după deget. 

 Domnul Timoc: eu mă gândesc dacă și-a face  prezența Poliția Locală mai des s-ar putea că  ar 

ajuta. Să nu așteptăm tot timpul să sune cineva, să-ți facă simțită prezența. 
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 Domnul Keizer: dacă sunteți de acord o să vă fac o întâlnire cu Șeful Poliției Locale și o să 

discutăm, să veniți cu idei. Să ne întâlnim cu toții să discutăm.  

 Domnul Bontea: încă o întrebare în legătură cu tronsoanele de drum neterminat pe B-dul 25 

Octombrie, care e stadiul lor... 

 Domnul Primar: nu s-a început încă asfaltarea pe acest an, când o să fie vreme favorabilă se va 

face. 

 Domnul Bontea: dar tronsonul până la ieșire nu va fi excavat? 

 Domnul Primar: d-l consilier, ședința de consiliu nu este pentru a face explicații tehnice, biroul 

meu este întotdeauna deschis, acum chiar că faceți populisme. Aceste populisme nu ar trebui să aibă loc 

în ședința de consiliu, puneți întrebări puerile. 

 Domnul Bontea: domnule Primar, nu are rost să intrăm în discuții contradictorii, oamenii mă 

întreabă și eu la rândul meu vă întreb pe dumneavoastră. 
 

 Domnul președinte Roman Adrian: stimați colegi, eu cred că am sărit peste puctul 10 de pe 

ordinea de zi, a fost o observație a d-lui Tempfli și îi mulțumesc. 
 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr 2 la Actul Constitutiv și 

 Statutul ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă 

 uzată din Județul Satu Mare”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Roman Adrian : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Roman Adrian : dacă dorește cineva să intervină la acest punct?  

 

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

 Domnul Primar: rugămintea mea față de domnii consilieri este să lămurim locuitorii 

apartamentelor să facem aceste asociații de proprietari. Singura soluție de a accesa și depune proiecte 

pentru reabilitarea blocurilor sunt asociațiile de proprietari. Eu am propus, și o să venim în fața 

dumneavostră, împărțirea cartierelor în 10 sectoare cu circa 400 de apartamente per asociație, nu 

înseamnă că nu se pot înființa în aceste zone mai multe asociații, dar noi ne gândim să fie orașul împărțit 

în aceste 10 asociații să putem porni. Dacă depunem proiecte pentru 1000 de apartemente până la 

începutul anului viitor avem șanse de a obține fonduri, dacă depunem 2000 atunci 2000 de apartamente. 

Dacă nu reușim să înființăm aceste asociații din start vom fi văduviți de aceste posibilități. Orașul este 

dispus să finanțeze și acel curs pe care trebuie să îl facă persoanele doritoare pentru că legiuitorul impune 

să aibă o anumită pregătire.  

 Domnul Timoc: aici trebuie să comunicăm foarte bine cu cetățenii, să îi informăm despre 

avantajele de care vor beneficia. 
  

 Domnul președinte Roman Adrian : ne mai având alte puncte pe ordinea de zi eu declar ședința 

închisă și vă doresc o dupa-masă plăcută. 

           

           Președinte de ședință             Secretar General al Municipiului Carei                         

                                                                                

      Roman Adrian     cj. Adela-Crina Opriţoiu                 


