
 
        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  11,00,  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

  
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 aprobarea participării Municipiului Carei la Programul 
Opera ional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informa iei i țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și și 
comunica iilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investi ii 2c. - țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și 
Consolidarea aplica iilor TIC pentru e-guvernare, e-învă are, e-incluziune, e-cultură, e-țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și 
sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cre terea gradului de utilizare a internetului, Ac iunea și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și 
2.3.3 – Îmbunătă irea con inutului digital i a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și și 
educa ie, e-incluziune,  e-sănătate i e-cultură – SEC IUNEA E-EDUCA IE, Apelul de țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și și ȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Apelul de ȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Apelul de 
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proiecte nr 2, cu proiectul Consolidarea aplica iilor TIC pentru e-învă are în Municipiul țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și 
Carei în contextul riscului de infec ie cu coronavirus SARS-CoV-2țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și  – ini iator țiator dl. Primar 
Eugen Kovács

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Carei la Programul POIM//
9/1/  Cresterea  capacităţii  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  în  vederea
gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Axa Prioritară 9 Protejarea
sănătăţii  populaţiei  în  contextul  pandemiei  cauzate  de  COVID-19,   Obiectivul  Specific  9.1
Creșterea  capacităţii  de  gestionare  a  crizei  sanitare  COVID-19,  cu  proiectul  “Cresterea
capacităţii  unităţilor  de învăţământ  preuniversitar  de stat  din  municipiul  Carei  în  vederea
gestionării  situaţiei  de  pandemie  generată  de  virusul  SARS-COV-2” –  ini iator  dl.  Primarțiator 
Eugen Kovács

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează : 

Domnul pre edinte  ședinte Petkes  Iosif:  Pentru edin a din data  de 27.10.2020 ora 11:00 avem douaședinte ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua
puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea participării  Municipiului  Carei  la  Programul  
Opera ional  Competitivitate  2014-2020,  Axa  prioritară  2  –  Tehnologia  informa iei  i  țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și și 
comunica iilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investi ii 2c. - țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și 
Consolidarea  aplica iilor  TIC  pentru  e-guvernare,  e-învă are,  e-incluziune,  e-cultură,  e-țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și 
sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cre terea gradului de utilizare a internetului, Ac iunea și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și 
2.3.3 – Îmbunătă irea con inutului digital i a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și și 
educa ie, e-incluziune,  e-sănătate i e-cultură – SEC IUNEA E-EDUCA IE, Apelul de  țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și și ȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Apelul de ȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Apelul de 
proiecte nr 2, cu proiectul Consolidarea aplica iilor TIC pentru e-învă are în Municipiul  țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și 
Carei în contextul riscului de infec ie cu coronavirus SARS-CoV-2țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și  – ini iator dl. Primar  țiator 
Eugen Kovács
 

     2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  participării  Municipiului  Carei  la  Programul  
POIM//9/1/ Cresterea capacităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în vederea 
gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Axa Prioritară 9 Protejarea 
sănătăţii  populaţiei  în  contextul  pandemiei  cauzate  de  COVID-19,   Obiectivul  Specific  9.1  
Creșterea  capacităţii  de  gestionare  a  crizei  sanitare  COVID-19,  cu  proiectul  “Cresterea  
capacităţii  unităţilor  de învăţământ preuniversitar  de stat  din municipiul  Carei  în vederea  
gestionării  situaţiei  de  pandemie  generată  de  virusul  SARS-COV-2” –  ini iator  dl.  Primar  țiator 
Eugen Kovács    
        

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Carei la Programul 
Opera ional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informa iei i țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și și 
comunica iilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investi ii 2c. - țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și 
Consolidarea aplica iilor TIC pentru e-guvernare, e-învă are, e-incluziune, e-cultură, e-țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și 
sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cre terea gradului de utilizare a internetului, Ac iunea și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și 
2.3.3 – Îmbunătă irea con inutului digital i a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și și 
educa ie, e-incluziune,  e-sănătate i e-cultură – SEC IUNEA E-EDUCA IE, Apelul de țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și și ȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Apelul de ȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Apelul de 
proiecte nr 2, cu proiectul Consolidarea aplica iilor TIC pentru e-învă are în Municipiul țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și 
Carei în contextul riscului de infec ie cu coronavirus SARS-CoV-2țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și  – ini iator dl. Primar țiator 
Eugen Kovács
 
Domnul pre edinte ședinte Petkes Iosif: dacă are cineva ceva de adăugat la punctul 1 ?
D-l Primar: d-l pre edinte, am chemat-o pe d-na Director Egli Carmen care a întocmit aceste douăședinte 
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proiecte să vă prezinte dacă ave i neclarită i, dar totu i avem o problemă, o comisie din Consiliul Local ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua ședinte 
ar trebui să dea avizul la aceste două proiecte, ca să pute i vota...ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua

D-na Secretar: d-le Primar dacă îmi da i voie, se cite te ordinea de zi de către d-l pre edinte, se ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua ședinte ședinte 
aprobă ordinea de zi de către Consiliul Local i se trece la dezbaterea puctelor de pe ordinea de zi. După ședinte 
ce se prezintă primul punct de pe ordinea de zi trebuie consultate comisiile de specialitate. În pauza care 
a avut loc, comisia condusă de către d-l Fazakas a i depus raportul, bănuiesc că i celelalte comisii au ședinte ședinte 
dezbătut proiectele de pe ordinea de zi.

Domnul pre edinte ședinte Petkes Iosif: atunci consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învă ământ: aviz favorabilța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua
Comisia urbanism: aviz favorabil
Comisia juridică: aviz favorabil
Domnul pre edinte ședinte Petkes Iosif: dacă are cineva ceva de adăugat?
D-l consilier Bontea: o întrebare a  avea, la citirea materialului a  dori să ne explica i, art . 3 ședinte ședinte ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua

spune în felul următor Se aprobă contribu ia de 2% din bugetul eligibil al proiectului țoiu – Secretarul General al Consolidarea 
aplica iilor TIC pentru e-învă are în Municipiul Carei în contextul riscului de infec ie cu coronavirus țiator țiator țiator 
SARS-CoV-2,  în sumă 131.741,10 lei / 27.265,43 Euro (inclusiv TVA), precum i cheltuielile neeligibile și cheltuielile neeligibile 
în cuantum de 19.327,20 lei / 4000 Euro (inclusiv TVA) ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului pentru implementarea  acestuia în condi ii optime, țoiu – Secretarul General al vă rog să îmi da i câteva amănunte.ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua

D-na Egli: la primul proiect, apare suma de 1000 de euro cu TVA cheltuieli neeligibilă dar 
obligatorie i reprezintă auditul. Conform ghidului solicitatntului este obligatoriu dar neeligibil. Suma de ședinte 
1000 de euro care e neeligibil deci va trebui suportat din bugetul local. Cofinan area este din cheltuieli ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua
eligibile i este de 2 %. În al doilea material nu avem audit. Auditul este obligatoriu pentru proiecte cu ședinte 
sume mai mari de 500.000 de euro.

D-l consilier Bontea: apare o cheltuială neeligibilă de 19.327,20 lei, aproximativ 4000 de euro.
D-na Egli: da, doar la primul punct.
D-l Primar: ca să mai clarific un lucru, sunt 2 proiecte independente diferite. Mai exista o variantă

dar eram lega i de termene. Puteam acizi iona pentru acest an colar dar practic puteam cumpăra efectiv ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua ședinte 
ceva doar la anul. i atunci riscam să câ tigăm ceva dar să pierdem 3 luni, a a putem deconta inclusiv ce Șorian Bianca-Sorina ședinte ședinte 
am cumpărat până acum, prin TVA, la coli. E vorba de câteva sute de mii de lei. Suntem printre pu ineleședinte ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua
UAT-uri care accesăm bani din aceste fonduri.

D-l consilier Timoc: eu a  avea o întrebare de capacită ile tehnice ale acestor echipamente, ele ședinte ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua
sunt stabilite în proiect sau...

D-na Egli: sunt stabilite prin ghidul solicitantului i sumele i capacită ile.ședinte ședinte ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua
Domnul pre edinte ședinte Petkes Iosif: dacă mai dore te să intervină cineva?ședinte 
D-l consilier Micovschi: a  vrea să în elegem că acest proiect este foarte important pentru ședinte ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua

învă ământul din Municipiul Carei deoarece suntem într-o perioadă pe care nu am mai întâlnit-o i cele ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua ședinte 
două sisteme care sunt cele mai importante dar în acela  timp i cele mai sufocate, învă ământul i ședinte ședinte ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua ședinte 
sănătatea. i deja suntem un municipiu în care colile au intrat în scenariul galben ceea ce presupune Șorian Bianca-Sorina ședinte 
faptul că deja avem clasele împăr ite în două, jumătete din elevi fiind acasă jumătate fiind la coală. ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua ședinte 
Predarea on-line presupune foarte multe, în primul rând ai nevoie de tehnologie modernă ca cel de acasă 
să poată vedea i să intervină în acela  timp la ce se întâmplîă în sala de clasă. Să nu mai vorbesc că vom ședinte ședinte 
intra în scenariul trei, ceea ce nu ne dorim pentru că învă ământul se face fa ă în fa ă. ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua

Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  i  0 ab ineri . ședinte ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua

     2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  participării  Municipiului  Carei  la  Programul  
POIM//9/1/ Cresterea capacităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în vederea 
gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Axa Prioritară 9 Protejarea 
sănătăţii  populaţiei  în  contextul  pandemiei  cauzate  de  COVID-19,   Obiectivul  Specific  9.1  
Creșterea  capacităţii  de  gestionare  a  crizei  sanitare  COVID-19,  cu  proiectul  “Cresterea  
capacităţii  unităţilor  de învăţământ preuniversitar  de stat  din municipiul  Carei  în vederea  
gestionării  situaţiei  de  pandemie  generată  de  virusul  SARS-COV-2” –  ini iator  dl.  Primar  țiator 
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Eugen Kovács    

Domnul pre edinte ședinte Petkes Iosif:consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învă ământ: aviz favorabilța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua
Comisia urbanism: aviz favorabil
Comisia juridică: aviz favorabil
Domnul pre edinte ședinte Petkes Iosif: mul umesc, dacă are cineva de adăugat sau să intervină.ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua
Domnul pre edinte ședinte Petkes Iosif: declar închisă edin a, vă mul umesc pentru participare.ședinte ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua

Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  i  0 ab ineri . ședinte ța din data de 27.10.2020 ora 11:00 avem doua

                                   
                              

Pre edinte de edin ăși și țional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și  Secretar General al Municipiului Carei      
                                                                        
        Petkes Iosif cj. Adela-Crina Opriţoiu               
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