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

PROCESUL VERBAL
al şedinţei extraordinare din data de 13.07.2020

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

Consiliul local al  municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa extraordinară din
data  de  13.07.2020  de  primarul  municipiului,  edin ă  desfă urată  în  Sala  Festivă  a  Primărieiședință desfășurată în Sala Festivă a Primăriei ță desfășurată în Sala Festivă a Primăriei ședință desfășurată în Sala Festivă a Primăriei
Municipiului Carei. Invitaţia s-a transmis doamnelor şi domnilor consilieri împreună cu proiectele de
hotărâri existente pe ordinea de zi, în data de 08.07.2020 în format electronic. 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. Cioltean Sorin-Ioan
2. Csizmadia Zsolt
3. Fazakas Zoltán
4. Hágó Attila-Nándor
5. Keizer Ludovic
6. Leitner Róbert-Attila
7. Lukács-Rákoczi Levente 
8. Müller Ioan   
9. Păuşan Marcel-Bujor          
10. Petkes Iosif
11. Putovici Tünde
12. Racolţa Ioan-Sorin
13. Roman Adrian
14. Szulák Lavinia-Carmen
15. Tempfli Vasile-Adalbert
16. Todea Carmen            
17. Vénig Gabriela

Lipsesc domnii consilieri Ciută Ilie i și Oneţ Ioan
Lucrările  şedinţei  sunt  conduse  de  către domnul  consilier  Păuşan  Marcel-Bujor -

preşedinte de şedinţă.
Participă la şedinţa extraordinară domnul Kovács Eugen – primarul municipiului, şefii de

servicii din cadrul primăriei.
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Înaintea prezentării proiectelor de pe ordinea de zi, d-na Secretar a făcut câteva precizări.
D-na Secretar: Bună ziua doamnelor i domnilor. A  dori să vă re in 2 minute înainte de a începe,și și țin 2 minute înainte de a începe,

dacă îmi permite i. Având în vedere faptul că suntem în stare de alertă, trebuie să respectăm normelețin 2 minute înainte de a începe,
sanitare în vigoare respectiv distan are fizică, vă rugăm ca atunci când ave i ceva de adăugat sau dori i sățin 2 minute înainte de a începe, țin 2 minute înainte de a începe, țin 2 minute înainte de a începe,
lua i cuvântul, vă rugăm să fi i amabili i să vă deplasa i la microfon ca să se audă ceea ce spune i. Se vațin 2 minute înainte de a începe, țin 2 minute înainte de a începe, și țin 2 minute înainte de a începe, țin 2 minute înainte de a începe,
înregistra toată edin a în direct. Colegii mai au disponibil încă un microfon mobil pe care o să vi-l punăși țin 2 minute înainte de a începe,
la dispozi ie dacă va fi nevoie. În afară de acest mic inconvenient, faptul că trebuie să vă ridica i i să vățin 2 minute înainte de a începe, țin 2 minute înainte de a începe, și 
deplasa i la microfon, cred că alte modificări nu sunt de transmis.țin 2 minute înainte de a începe,
 i-a anun at absen a de la edin ă d-l consilier Ilie Ciută, care i-a transmis op iunile în scris darȘi-a anunțat absența de la ședință d-l consilier Ilie Ciută, care și-a transmis opțiunile în scris dar țin 2 minute înainte de a începe, țin 2 minute înainte de a începe, și țin 2 minute înainte de a începe, și țin 2 minute înainte de a începe,
având în vedere faptul că e edin ă cu caracter extraordinar care necesită prezen ă fizică în sală, op iunileși țin 2 minute înainte de a începe, țin 2 minute înainte de a începe, țin 2 minute înainte de a începe,
dumnealui nu pot fi luate în considerare. Eu voi da cuvântul d-lui Primar care va prelua conducerea
edin ei. Va trebui  ales pre edinte de edin ă nou, deoarece înaintea declan ării pandemiei am avut unși țin 2 minute înainte de a începe, și și țin 2 minute înainte de a începe, și 

pre edinte  de  edin ă  care  pe  această  perioadă  a  exercitat  atribu iile  având  în  vedere  convocareași și țin 2 minute înainte de a începe, țin 2 minute înainte de a începe,
dumneavostră prin mijloace  electronice, i-a dus mandatul până în capăt dar începând cu edin a deși și țin 2 minute înainte de a începe,
astăzi o să vă rog să nominaliza i un alt pre edinte de edin ă. Mandatul dumnealui este finalizat i acelțin 2 minute înainte de a începe, și și țin 2 minute înainte de a începe, și 
punct va fi primul pe ordinea de zi i de aici încolo, dumnealui sau dumneaei va prelua conducereași 
edin ei. Mul umesc frumos.și țin 2 minute înainte de a începe, țin 2 minute înainte de a începe,

D-l Primar: Stimate doamne, stimate domni, eu a a tiu că d-l consilier Pău an urmează iar dânsulși și și 
a acceptat să conducă edin a, eu l-a  invita.  Dacă Consiliul Local este de acord să conducă d-l Pău anși țin 2 minute înainte de a începe, și și 
edin a?și țin 2 minute înainte de a începe,

Consilierii locali au acceptat cu unanimitate de voturi.
D-l Primar: vă rog d-l pre edinte.și 

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: Bună ziua. Avem 18 puncte în edin a de astăzi iși țin 2 minute înainte de a începe, și 
avem două proiecte suplimentare.

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  împrumut  temporar  în  sumă  de
175.000 lei societă ii „Carei Trans Bus„ SRL ții „Carei Trans Bus„ SRL – ini iator țiator dl. Primar Eugen Kovács

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Municipiului Carei pe anul 2020  – ini iator țiator dl. Primar Eugen Kovács

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2020 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – ini iator țiator dl. Primar Eugen Kovács

4. Proiect  de  hotărâre  privind alocarea sumei de 97.000 lei  din bugetul  local  pe anul  2020
pentru acordarea sprijinului financiar, unităţilor de cult din municipiul Carei – ini iator dl.țiator 
Primar Eugen Kovács

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local pe anul
2020, pentru proiecte şi activităţi nonprofit de interes general – ini iator dl. Primar Eugențiator 
Kovács

6. Proiect de hotărâre  privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 2 ani, a
celor 3 spaţii,  din cadrul  Spitalului  Municipal  Carei,  în  care  funcţionează Cabinetul  de
expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă nr 3 Carei în favoarea Casei de
Pensii Judeţene Satu Mare – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licita ie publică a unei suprafeţe deții „Carei Trans Bus„ SRL 
17,76 mp teren apar inând domeniului public al Municipiului Carei  ții „Carei Trans Bus„ SRL – ini iator dl. Primarțiator 
Eugen Kovács

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licita ie publică a unei suprafeţe deții „Carei Trans Bus„ SRL 
15,07 mp teren apar inând domeniului public al Municipiului Careiții „Carei Trans Bus„ SRL  – ini iator dl. Primar Eugențiator 
Kovács

9. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de servitute de trecere către S.C. BENZE
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S.R.L. Carei asupra terenului în suprafaţă de 741 mp, situat în Carei,  str. Doina nr.3 –
ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

10. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului  privind  ocuparea  temporară  a
domeniului  public  i  privat  și privat în Municipiul  Carei  i  modalitatea de încasare a taxelor aferenteși privat  –
ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  inventarului  actualizat  al  bunurilor  imobile  –
terenuri apar inând domeniului privat al Municipiului Careiții „Carei Trans Bus„ SRL  – ini iator dl. Primar Eugențiator 
Kovács

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  i a Regulamentului Local deși privat 
Urbanism aferent  – proiect nr. 185 / 2019  elaborat de S.C. ARHabitat 2015 S.R.L. Satu Mare,
privind  :  ÎNFIIN ARE  FERMĂ  DE  REPRODUC IE  I  ÎNGRĂ ARE  PORCINE,  ȚARE FERMĂ DE REPRODUCȚIE ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, ȚARE FERMĂ DE REPRODUCȚIE ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, beneficiar  :
AGRONOR COMPANY S.R.L. Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal i a Regulamentului Local deși privat 
Urbanism aferent   – proiect nr. 185 / 2019  elaborat de AD PAVI DINAMIC S.R.L. Satu Mare,
pentru realizare : ”LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUIN E INDIVIDUALE PEȚARE FERMĂ DE REPRODUCȚIE ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, 
STRADA AGOSTON NR. 11 ÎN MUN. CAREI, JUDE UL SATU MARE”, beneficiari  :  ROATIȚARE FERMĂ DE REPRODUCȚIE ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, 
RADU- TEFAN i so ia ROATI  ADRIANAȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, și privat ții „Carei Trans Bus„ SRL ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE,   – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de principiu pentru introducerea în re eauații „Carei Trans Bus„ SRL 
colară a Municipiului Carei a unei cre e de copiiși privat și privat  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

15. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind obiectivul  „Extindere
re ele de apă i canalizare în Municipiul Carei”ții „Carei Trans Bus„ SRL și privat  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács 

16. Proiect de hotărâre  pentru corectarea erorii materiale strecurate în Art.2 al HCL nr 63/2020
privind modificarea HCL nr 136/2018 i HCL nr 157/2018  – ini iator dl. Primar Eugen Kovși HCL nr 157/2018  – inițiator dl. Primar Eugen Kov țiator ács

17. Proiect de hotărâre  pentru completarea H.C.L. nr 71/2020  privind aprobarea acordării unui
împrumut temporar în sumă de 66.150 lei către SC Pie e Parcări SRL – ini iator dl. Primar Eugențiator țiator 
Kovács

18. Diverse

Domnul primar propune completarea ordinii de zi, cu 2 proiecte, după cum urmează :

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosin ă gratuită a echipamentelor ții „Carei Trans Bus„ SRL 
  medicale achizi ionate prin programul P.O.R. ”Cre terea accesibilită ii i îmbunătă iriiții „Carei Trans Bus„ SRL și privat ții „Carei Trans Bus„ SRL și privat ții „Carei Trans Bus„ SRL 
  serviciilor de sănătate în Municipiul Carei” din domeniul privat al Municipiului Carei 
  în favoarea Spitalului Municipal Carei
20. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL 110/19.06.2020 privind 
  aprobarea proiectului „CRE TEREA CAPACITĂ II DE GESTIONARE A CRIZEI ȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI ȚII DE GESTIONARE A CRIZEI 
  SANITARE COVID-19 ÎN MUNICIPIUL CAREI” 

De asemenea solicită ca să se discute primul proiect numărul 20 din motive de urgen ă.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi (  17  voturi).
 

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL 110/19.06.2020 privind 
aprobarea proiectului „CRE TEREA CAPACITĂ II DE GESTIONARE A CRIZEI ȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI ȚII DE GESTIONARE A CRIZEI 

      SANITARE COVID-19 ÎN MUNICIPIUL CAREI” 

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile

 Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
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Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri, 0 voturi împotrivă  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 175.000
lei societă ii „Carei Trans Bus„ SRL ții „Carei Trans Bus„ SRL – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
 Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă 

3.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al  
Municipiului Carei pe anul 2020  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
 Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2020 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
 Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă 

5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 97.000 lei din bugetul local pe anul 2020 pentru 
acordarea sprijinului financiar, unităţilor de cult din municipiul Carei – ini iator dl. țiator 
Primar Eugen Kovács

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
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 Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat?
D-l Primar: suma a fost stabilită în func ie de numărul enoria ilor din aceste culte, consultându-mă cuțin 2 minute înainte de a începe, și 

pro ii din Carei i în urma cererii s-a făcut distribuirea sumelor.țin 2 minute înainte de a începe, și 
 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: mul umesc. Dacă mai are cineva ceva de adăugat? țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local pe anul
2020, pentru proiecte şi  activităţi  nonprofit  de interes general – ini iator dl.  Primar Eugențiator 
Kovács

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
 Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? 
D-l consilier  Hago Attila-Nandor: eu fiind pre edintele unei asocia ii nu particip la vot.și țin 2 minute înainte de a începe,
Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: am în eles. Altcineva? Mul umescțin 2 minute înainte de a începe, țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la  vot  proiectul  şi  se  aprobă cu  16 voturi  pentru  ,  0  abţinere ,   0  voturi
împotrivă, 1 consilier local nu participă la vot ( d-l Hago )

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 2 ani, a celor
3 spaţii,  din cadrul  Spitalului  Municipal  Carei,  în  care  funcţionează Cabinetul  de  
expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă nr 3 Carei în favoarea Casei de 
Pensii Judeţene Satu Mare – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.
 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licita ie publică a unei suprafeţe ții „Carei Trans Bus„ SRL 
de 17,76 mp teren apar inând domeniului public al Municipiului Carei ții „Carei Trans Bus„ SRL – ini iator dl. țiator 
Primar Eugen Kovács

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.
 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,
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Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licita ie publică a unei suprafeţe deții „Carei Trans Bus„ SRL 
15,07 mp teren apar inând domeniului public al Municipiului Careiții „Carei Trans Bus„ SRL  – ini iator dl. Primar Eugențiator 
Kovács

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.
 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă

10.  Proiect  de  hotărâre privind  acordarea  dreptului  de  servitute  de  trecere  către  S.C.
BENZE S.R.L. Carei asupra terenului în suprafaţă de 741 mp, situat în Carei, str. Doina
nr.3 – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.
 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă

11.  Proiect  de  hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a  
domeniului public i privat și privat în Municipiul Carei i modalitatea de încasare a taxelor aferenteși privat  –
ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.
 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă

12.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor imobile –  
terenuri apar inând domeniului privat al Municipiului Careiții „Carei Trans Bus„ SRL  – ini iator dl. Primar  țiator 
Eugen Kovács

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
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Comisia economică: aviz favorabil.
 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 17 voturi pentru , 0 abţineri, 0 voturi împotrivă.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  i a Regulamentului Localși privat 
de Urbanism aferent  – proiect nr. 185 / 2019 elaborat de S.C. ARHabitat 2015 S.R.L. Satu 
Mare, privind : ÎNFIIN ARE FERMĂ DE REPRODUC IE I ÎNGRĂ ARE PORCINE,  ȚARE FERMĂ DE REPRODUCȚIE ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, ȚARE FERMĂ DE REPRODUCȚIE ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, 
beneficiar : AGRONOR COMPANY S.R.L. Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.

 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal i a Regulamentului Local și privat 
de Urbanism aferent   – proiect nr. 185 / 2019 elaborat de AD PAVI DINAMIC S.R.L. Satu 
Mare, pentru realizare : ”LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUIN E ȚARE FERMĂ DE REPRODUCȚIE ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, 
INDIVIDUALE PE STRADA AGOSTON NR. 11 ÎN MUN. CAREI, JUDE UL SATU MARE”,ȚARE FERMĂ DE REPRODUCȚIE ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, 
beneficiari : ROATI  RADU- TEFAN i so ia ROATI  ADRIANAȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, și privat ții „Carei Trans Bus„ SRL ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE,   – ini iator dl. Primar țiator 
Eugen Kovács

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.

 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă

15.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea unui acord de principiu pentru introducerea în  
re eaua colară a Municipiului Carei a unei cre e de copiiții „Carei Trans Bus„ SRL și privat și privat  – ini iator dl. Primar Eugen țiator 
Kovács

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.

 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă
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16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind obiectivul „Extindere 
re ele de apă i canalizare în Municipiul Carei”ții „Carei Trans Bus„ SRL și privat  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács 

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.
 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă

17. Proiect de hotărâre pentru corectarea erorii materiale strecurate în Art.2 al HCL nr 63/2020 
privind modificarea HCL nr 136/2018 i HCL nr 157/2018  – ini iator dl. Primar Eugen și HCL nr 157/2018  – inițiator dl. Primar Eugen Kov țiator 
Kovács

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.

 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă

18. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr 71/2020 privind aprobarea acordării unui 
împrumut temporar în sumă de 66.150 lei către SC Pie e Parcări SRL – ini iator dl. Primar țiator țiator 
Eugen

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.

 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? Mul umesc.țin 2 minute înainte de a începe,

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosin ă gratuită a echipamentelor ții „Carei Trans Bus„ SRL 
  medicale achizi ionate prin programul P.O.R. ”Cre terea accesibilită ii i îmbunătă iriiții „Carei Trans Bus„ SRL și privat ții „Carei Trans Bus„ SRL și privat ții „Carei Trans Bus„ SRL 
  serviciilor de sănătate în Municipiul Carei” din domeniul privat al Municipiului Carei 

  în favoarea Spitalului Municipal Carei

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: consult comisiile
Comisia învă ământ: aviz favorabil.țin 2 minute înainte de a începe,   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.

 Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă mai are cineva ceva de adăugat? 
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Domnul Primar: a  vrea să mul umesc echipei conduse de d-na Egli Carmen pentru că suntemși țin 2 minute înainte de a începe,
printre cei douăzeci i ceva de autorită i locale care au reu it să câ tige bani pentru spital, din fonduriși țin 2 minute înainte de a începe, și și 
europene. 

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: dacă cineva mai dore te să intervină?și 

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu  17 voturi pentru , 0 abţineri,  0 voturi împotrivă

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: mai avem punctul diverse, dacă dore te cineva?și 
Domnul Primar:  o  men iune.  În general  la  Carei  era  o edin ă la  mijlocul  lui  iulie  i  una lațin 2 minute înainte de a începe, și țin 2 minute înainte de a începe, și 

sfâr itul lunii august. Nu tiu dacă vom reu i să respectăm dat fiind situ ia actuală i dacă tot a a vași și și țin 2 minute înainte de a începe, și și 
continua, dacă va trebui să organizăm edin e eu cred că vom organiza on-line.  De ce am organizatși țin 2 minute înainte de a începe,
această edin ă? Am considerat că ar fi bine să ne vedem, respectând toate regulile impuse. Probabil a iși țin 2 minute înainte de a începe, țin 2 minute înainte de a începe,
observat că investi iile merg în ora , 9 milioane, a teptăm să fie lucrări decontate în luna iulie, cred cățin 2 minute înainte de a începe, și și 
niciodată nu am avut atâtea lucrări ca i acum, îmi cer scuze de la careieni, acum am închis i strada 1și și 
Decembrie  1918 dinspre biserica catolică.  Dacă  totul  merge bine  la  sfâr itul  lunii  septembrie  arterași 
principală  Satu  Mare  –  Oradea  va  fi  finalizată,  iar  din  strada   1  Decembrie  1918  măcar  2/3,  noi
aproximăm că  vom ajunge cu  lucrările  până  la  jumătatea  parcului.  În  rest  mergem înainte,  cele  45
milioane de euro pe programe de finan are semnate, care în afară de PNDL sunt bani europeni.țin 2 minute înainte de a începe,

Domnul pre edinte  și Păuşan Marcel-Bujor: vă mul umim d-l Primar, dacă mai are cineva ceva dețin 2 minute înainte de a începe,
adăugat. Dacă nu atunci închei edin a, o zi frumoasă.și țin 2 minute înainte de a începe,
  

           Pre edinte de edin ăși privat și privat ții „Carei Trans Bus„ SRL                             Secretar General al Municipiului Carei          
               Păuşan Marcel-Bujor                       jr.  Adela-Crina OPRI OIUȚARE FERMĂ DE REPRODUCȚIE ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, 
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