
 
        R O M Â N I A
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

PROCESUL VERBAL 
al şedinţei extraordinare, cu caracter de îndată, din data de 27.10.2020,

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

Consiliul  local al  municipiului  Carei a fost  convocat pentru şedinţa extraordinară, cu
caracter  de  îndată,  din  data  de  27.10.2020,  ora  10,00,  de  Primarul  municipiului,  iar  invitaţia  s-a
transmis doamnelor şi domnilor consilieri împreună cu proiectele de hotărâri existente pe ordinea de zi,
în data de 26.10.2020. 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. Bontea Dan-Gabriel
2. Csizmadia Zsolt
3. Fazakas Zoltán
4. Hágó Attila-Nándor
5. Keizer Ludovic
6. Leitner Róbert-Attila
7. Lúkács-Rákoczi Levente
8. Micovschi Marin-Adrian
9. Müller Ioan
10. Petkes Iosif
11. orian Bianca-SorinaȘorian Bianca-Sorina
12. Tabi György-Zsolt
13. Tempfli Vasile-Adalbert 
14. Timoc Titel-Andrei
15. Todea Carmen
16. Tóth Enikő
17. Ujlaki Gábor
18. Vénig Gabriela

  

D-na  Secretar:  bună  ziua  doamnelor  i  domnilor  consilieri.  Vom începe  edin ele  noastre  iși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
activitatea Consiliului Local al Municipiului Carei. Azi de la ora 10 avem prima edin ă extraordinară cuși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
caracter de îndată convocată de către d-l Primar al municipiului în care avem 3 puncte pe ordinea de zi.
Primul punct este alegerea pre edintelui de edin ă, al doilea este alegerea comisiilor de specialitate iarși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
punctul al treile pe ordinea de zi va fi alegerea Viceprimarului Municipiului Carei. Pentru că suntem la
început de mandat a  dori să fac cîteva precizări referitoare la activitatea dumneavoastră de consilier.și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
Pute i fi convoca i în edin e ordinare, exrtraordinare de către Primarul Municipiului Carei respectiv dețele noastre și țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
grupuri  de consilieri.  Activită ile  dumneavostră  se vor  materializa  în  hotărârile  care vor  fi  adoptate,țele noastre și
hotărâri pe care  ave i dreptul să le ini ia i dumneavoastră sau Primarul Municipiului Carei. În activitateațele noastre și țele noastre și țele noastre și
dumneavostră hotărârile vor fi adoptate cu majoritate simplă, ceea ce înseamnă jumătate plus unu al
membrilor Consiliului Local prezen i în sală dacă există cvorum. Cvorumul este jumătate plus unu dințele noastre și
totalul membrilor Consiliului Local. Mai apoi hotărâri mai pot fi adoptate cu majoritate absolută ceea ce
înseamnă jumătate plus unu din numărul consilierilor locali respectiv cu majoritate de 2/3. În ceea ce
prive te hotărârile care privesc persoanele acestea se adoptă de regulă prin vot secret. În prima nostrăși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
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edin ă de azi avem 3 hotărâri care se referă la persoane, după cum obseva i avem pregătită urna de vot,și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și țele noastre și
ave i  pregătite  materialele  transmise  dumneavoastră  prin  e-mail.  A  dori  să  vă  predau  cuvântulțele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
dumneavostră  să  formula i  propuneri  pentru  alegerea  Pre edintelui  de  edin ă.  Conform  legii,țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
Pre edintele de edin ă va conduce edin ele de consiliu local pe o perioadă de maximum 3 luni. Dacăși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
acesta nu poate participa la edin e din varii motive o să decide i cine va conduce edin a sau cel care îlși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
va înlocui în conducerea edin elor de consiliu local. Prin tradi ie edin ele de consiliu local erau conduseși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
în ceilal i ani de pre edin ii de edin ă în ordinea alfabetică, dar fiind un mandat nou este la latitudineațele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
dumneavostră să decide i cine va conduce edin a de consiliu local i cine va conduce în următoareațele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
perioadă edin ele de consiliu local.și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și

D-l Primar: v-a  propune să continuăm cu d-l Petkes care a condus prima edin ă. Nu cu el începeși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
alfabetul dar a a poate ajunge i d-na Venig să conducă edin e. Dumneavostră ave i un regulament peși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și țele noastre și
care va fi nevoie să îl actualizăm în cursul acestui an. Dacă sunte i de acord ca d-l Petkes să conducățele noastre și
aceată edin ă ca mai apoi în ordinea alfabetică să continuăm conducerea edin elor.și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și

Se supune la vot i a fost adoptat cu unanimitate de voturi.și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și

D-na Secretar: vă rugăm d-l Petkes să prelua i conducerea edin ei.țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și

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

Participă la şedinţa ordinară domnul Eugen  Kovács – Primarul municipiului,  domnul
Keizer Ludovic – Viceprimarul municipiului,  doamna Adela-Crina Opri oiu – Secretarul  General alțoiu – Secretarul General al
municipiului, reprezenta ii presei.țoiu – Secretarul General al    

 Ordinea de zi transmisă consilierilor locali, stabilită prin dispozi ia de convocare este țoiu – Secretarul General al
următoarea : 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Pre edintelui de edin ăședintelui de ședință ședintelui de ședință ță  – ini iator țiator dl. Primar Eugen 
Kovács

2. Proiect  de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate al Consiliului Local al
Municipiului Carei – ini iator țiator dl. Primar Eugen Kovács

3. Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  Viceprimarului  Municipiului  Carei  –  ini iator  țiator dl.
Primar Eugen Kovács

 Domnul pre edinte și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și Petkes Iosif: dragi consilieri, d-le Primar, d-na Secretar i stima i invita i. Văși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și țele noastre și
salut, bună ziua. Primul punct pe ordinea de zi a fost alegerea Pre edintelui de edin ă care s-a stabilitși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
deja.

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi (18  voturi).
 

        
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Pre edintelui de edin ăședintelui de ședință ședintelui de ședință ță  – ini iator dl. Primar Eugen țiator 
Kovács
 
Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  i  0 ab ineri . și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și

       2. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate al Consiliului Local al  
Municipiului Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács             

 
D-l Primar: d-le Pe edinte, dacă îmi permite i să intervin, eu a  propune Consiliului Local săși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și

mergem pe cele 4 comisii pe care le-am avut până acum. În fiecare comisie au fost 5 consilieri, conform
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numărului  de consilieri  din consiliul  Local  propunerea  mea ar  fi  pentru  comisia  de buget  finan e  4țele noastre și
consilieri de la UDMR i 1 PNL, pentru comisia de urbanism UDMR 4 consilieri i 1 PSD, comisiași domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
cultură învă ământ UDMR 3 consilieri, 1 PNL i 1 PSD respectiv comisia juridică UDMR 4 consilieri ițele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
1 PSD. Dacă îmi permite i eu v-a  sugera i numele care ar fi în comisii că e mai u or de judecat.  Primațele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
comisie de buget finan e, noi avem un consilier care încă nu a fost încă validat care va face parte dințele noastre și
această  comisie,  este  vorba  de  d-l  Roman  Adrian,  apoi  Lúkács-Rákoczi  Levente ,Leitner  Róbert-
Attila ,Tempfli  Vasile-Adalbert   i  Bontea  Gabriel-Dan.  Pentru  comisia  urbanism  și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și Csizmadia
Zsolt,Fazakas  Zoltán,Müller  Ioan,Ujlaki  Gábor  i  Todea  Carmen.  Pentru  comisia  cultură  învă ământși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
Hágó Attila-Nándor, Vénig Gabriela, Tóth Enikő, Micovschi Marin-Adrian i Timoc Titel-Andrei. Pentruși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
comisia juridică Keizer Ludovic, Hágó Attila-Nándor,Tabi György-Zsolt, Petkes Iosif i orian Bianca-și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și Șorian Bianca-Sorina
Sorina.

D-l Primar: dacă dumneavostră ave i altă propunere sau altă sugestie.țele noastre și
D-l  consilier  Bontea:  d-le  Primar  dacă  îmi  permite i  a  avea  o  propunere  la  cele  spuse  dețele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și

dumneavoastră, o mică rocadă, pe d-l Titel să trecă la comisia juridică. 
D-l Primar: sunt convins că se poate acest lucru, cineva de la UDMR ar trebui să treacă în cealaltă

comisie. A  propune ca d-l Keizer să treacă în comisia pentru învă ământ.și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
Domnul pre edinte și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și Petkes Iosif: dar acolo majoritate problemelor sunt de natură socială pe care

d-l Keizer le cunoa te destul de bine.și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
D-l Primar:  nu trebuie  să  fie  el în comisia asta, cuno te i si voi destul de bine problemele,și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și

crede-mă e bine a a.și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
D-l Primar: cum votăm doamna Secretar?
D-na Secretar: am pregătit pe o foaie A4 comisiile, dumneavostră pute i vota prin vot secret sauțele noastre și

pute i vota fiecare comisie separat cu compenen a ei. Ori buletin de vot, i facem pauză de 5 minute sățele noastre și țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
putem să completăm buletinele de vot cu numele consilierilor i o să votăm în urna sau fiecare comisieși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
componen a ei în urma propunerilor dumneavostră. țele noastre și

 D-l consilier Tempfli: propunerea mea este să se facă prin vot secret având în vedere că e vorba
de persoane.

D-l Primar: deoarece i la alegerea Viceprimarului e vot secret pregăti i buletine de vot i pentruși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
asta i pentru alegerea Viceprimarului i atunci vom face o pauză până se vor număra voturile. și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și

D-l consilier Bontea: d-le Pre edinte dacă îmi permite i,  având în vedere că sunt 2 propuneri,și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
prima a d-l Primar i a doua a grupului PNL privind compone a celor două comisii, ideea ar fi să seși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
supună la  vot  cele  două propuneri,  în  consecin ă  în  componen a comisiei  aprobate  rămân  comisiilețele noastre și țele noastre și
respective, e adevărat că e vorba de persoane dar în fond i la urma urmei vorbim despre comisii i nuși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
despre persoane numite într-o anumită func ie în comisii i procedura ar fi mult mai rapidă.țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și

D-na Secretar: să în eleg că accepta i propunerea d-lui Primar cu men iunea să se facă rocada înțele noastre și țele noastre și țele noastre și
cele două comisii?

 D-l consilier Bontea: da.
Domnul pre edinte și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și Petkes Iosif: dar nu au fost votate, erau doar propuneri din partea d-lui Primar.

Încă nu s-a stabilit nici o comisie, era o propunere a d-lui Primar.
D-l Primar: supune i la vot procedura, ori vota i propunerea men ionată ori pe buletine de vot cumțele noastre și țele noastre și țele noastre și

a vrut d-l Tempfli.
Domnul pre edinte și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și Petkes Iosif: atunci supun la vot forma ini ială propusă de d-l Primar ...țele noastre și
D-l consilier Tempfli: supunem la vot procedura, vot deschis sau secret.
D-l Primar:  supunem la vot procedura.
Domnul pre edinte și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și Petkes Iosif: cine este pentru vot deschis? 

Se voteză cu unanimitate de voturi. 

D-l Primar: i acum dacă Consiliul Local este de acord cu propunerea mea cu acceptarea rocadeiși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
dintre d-l Timoc i d-l Keizer.și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și

Domnul  pre edinte  și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și Petkes  Iosif:  în  cele  patru  comisii  la  propunerea  d-lui  Bontea  să  se  facă
trecerea d-lui Titel în comisia juridică respectiv a d-lui Keizer în comisia învă ământ. Cine este pentru?țele noastre și

Se aprobă cu ununimitate de voturi.
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D-na Secretar: d-le Pre edinte trebuie să supune i la vot comisiile cu modificările propune deși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
PNL.

Se supune la vot proiectul modificat i se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  i  0și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
ab ineri . țele noastre și

3. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Municipiului Carei – ini iator dl. țiator 
    Primar Eugen Kovács                

 
D-l Primar: nu spun nici o noutate  că lucrez de 12 ani cu d-l Keizer i a  propune Consiliuluiși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și

Local să fie tot dânsul ales ca i Viceprimar. Împreună am făcut treabă bună i am vrea să continuăm ceși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
am început  în  ace ti  patru  ani  dacă  sunte i  de  acord  dar  bineîn eles  consiliul  poate  propune i  alteși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
variante.
 Domnul pre edinte și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și Petkes Iosif: dacă are cineva altă propunere? 

Domnul pre edinte și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și Petkes Iosif: dacă nu a  supune la vot deschis...și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
D-l Primar: aici nu se poate cu vot deschis.
Domnul pre edinte și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și Petkes Iosif: eu a  propune o pauză de 10 minute.și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
D-l Primar: 10 minute, dar ca să folosim eficient acest timp a  propune ca fiecare comisie să î iși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și

aleagă Pre edintele ca să nu facem prea multe pauze.  Ca după ce încheiem edin a acesta să putemși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
continua cât de repede.

Pauză.

Se reia edin a.și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și

Domnul pre edinte și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și Petkes Iosif: ave i pe masă un buletin de vot unde vă potu i exprima op iuneațele noastre și țele noastre și țele noastre și
cu da sau nu. 

S-a trecut la vot i fiecare consilier local si-a exprimat op iunea pe buletinul de vot pe care l-ași domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și
introdus în urnă.

D-na Secretar i Pre edintele de edin ă au deschis urna de vot i au numărat voturile exprimateși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
de către doamnele i domnii consilieri.și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și

Domnul pre edinte și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și Petkes Iosif: în urma deschiderii urnei i a buletinelor de vot au fost numărateși domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
18 voturi DA. D-l Viceprimar dacă ave i câteva cuvinte pentru noi. țele noastre și

D-l Viceprimar Keizer: mul umesc colegilor că m-au votat i că o să mă in de muncă la fel ca ițele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și
în ultimii patru ani. Mul umesc foarte frumos pentru votul dumneavoastră.țele noastre și

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  i  0 ab ineri . și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și

Se declară închisă edin a.și domnilor consilieri. Vom începe ședințele noastre și țele noastre și

                                   
Pre edinte de edin ăședintelui de ședință ședintelui de ședință ță  Secretar General al Municipiului Carei      
                                                                        
        Petkes Iosif cj. Adela-Crina Opriţoiu               
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