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

PROCES VERBAL 
 al şedinţei extraordinare din data de 09.03.2022,

a Consiliului Local al Municipiului Carei

Consiliul local al Municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa extraordinară, din

data  de  09.03.2022,  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  07.03.2022.

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 prezenți următorii consilieri locali :

                               

1. Domnul BONTEA DAN-GABRIEL
2. Domnul CSIZMADIA ZSOLT
3. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN
4. Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR
5. Doamna HALLER ERIKA-TÜNDE
6. Domnul KEIZER LUDOVIC
7. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA
8. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE
9. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN
10. Domnul PETKES IOSIF
11. Domnul ROMAN ADRIAN
12. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT 
13. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI 
14. Doamna TODEA CARMEN 
15. Doamna TÓTH ENIKŐ 
16. Domnul UJLAKI GÁBOR
17. Doamna VÉNIG GABRIELA

Lucrările şedinţei sunt conduse de către doamna Tóth Enikő -  preşedinte de şedinţă.
Participă  la  şedinţa  dl  Kovács  Eugen  Primarul  Municipiului  Carei,  dl  Keizer  Ludovic  –

Viceprimarul  Municipiului  Carei,  doamna  Adela  Crina  Oprițoiu  –  Secretar  General  al  Municipiului
Carei, Oneț Sebastian – delegat al satului Ianculești și consilierul demisionar Șorian Bianca.
   

Doamna preşedinte Tóth Enikő: bună ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară din data de 9
martie 2022. Pe ordinea de zi avem 20 de proiecte de hotărâre, inițial am primit invitația cu 15 puncte iar
ulterior am mai primit 5 puncte suplimentare.
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Domnul Micovschi: grupul membrilor PSD propune amânarea discuțiilor pentru proiectul 6, 11 și
12.

Domnul Primar: eu nu sunt de acord cu propunerea dumneavoastră și propun discuția acestor
proiecte.

Doamna preşedinte Tóth Enikő: eu aș supune la vot propunerea de amânare.

Se supune la vot 4 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Doamna preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi și ordinea de zi suplimentară după
cum urmează :

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local  
al domnișoarei Bianca-Sorina Șorian – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și 
cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Carei pe anul 2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate și
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea sistemului de 
încălzire Locuințe Sociale strada Tireamului” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor de transport pentru un 
număr de doi medici specialişti ai Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a 
două săli, în favoarea Asociației Culturale Rekettye Carei, din imobilul situat în Municipiul Carei, 
str. Tireamului nr 27 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale 
datorate pe anul 2022, de Asociaţia EQUUS Carei, pentru imobilul situat în Carei, str. 25 
Octombrie nr. 2  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

8. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul 
situat în Carei, str. Tireamului nr. 75, proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei – 
inițiator dl. Primar Eugen Kovács

9. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele
situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare 
– inițiator dl. Primar Eugen Kovács

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 
2022, 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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  amplasării  statuii Kölcsey Ferenc în Municipiul 
Carei, Str. 1 Decembrie 1918  –  inițiator  consilierii UDMR-FDGR Carei

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  amplasării  statuii Aurel Popp în Municipiul Carei, 
Str. 1 Decembrie 1918  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 
înscriere a unor clădiri în domeniul public al Municipiului Carei, în incinta Parcului Dendrologic –
inițiator dl. Primar Eugen Kovács

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 
înscriere a unor clădiri în domeniul public al Municipiului Carei, Anexă la Clădirea Turnului de 
apă, din ansamblul Castelul Karolyi– inițiator dl. Primar Eugen Kovács

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 
înscriere a unei clădiri în domeniul privat al Municipiului Carei, pe str. Mihai Viteazul  – inițiator 
dl. Primar Eugen Kovács

Materiale suplimentare

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 225/03.11.2021 privind aprobarea 
documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul „Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul 
Carei”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 224/03.11.2021 privind aprobarea 
proiectului  „Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul 
Carei”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr 198/2018 privind trecerea 
din domeniul public al municipiului Carei în domeniul public al Statului Român şi în 
administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Jud. Satu Mare, a imobilului, 
clădire identificat în C.F. 111373 Carei sub nr cad. 111373-C1, anexă garaje, în suprafaţă de 176 
mp şi a terenului în suprafaţă de 1105 mp situat în Carei, str. Tireamului nr. 17 – inițiator dl. 
Primar Eugen Kovács

4. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al UAT Municipiul Carei a 13 buc
containere – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

5. Proiect de hotărâre privind casarea / scoaterea din evidență a unor mijloace fixe din 
domeniul privat al Municipiului Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

                            
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu  13 voturi pentru.

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local  al
domnișoarei Bianca-Sorina Șorian – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : am luat la cunoștință
Comisia învățământ: am luat la cunoștință
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: am luat la cunoștință
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Domnul Primar: profit de ocazie că este aici domnișoara Șorian, eu cred că va avea success și la
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noul loc de muncă, să sperăm că de la PSD va veni cineva tot la fel de valoros.
Domnișoara Șorian: bună ziua tuturor. Domnule Primar, domnule Viceprimar, stimați colegi vreau

să  vă  mulțumesc  din  suflet  pentru  felul  în  care  m-ați  primit  în  echipa  dumneavoastră,  pentru  toată
experiența cumulată pe toată perioada exercitării mandatului meu de consilier local. Vreau să vă spun că
toată acestă experiență cu siguranță mă va ajuta în funcția pe care o ocup acum, sunt sigură că la fel de
bine va fi primit și succesorul meu, ca să zic așa, dl Eugen Binder și o să vă rog, desi sunt sigură că veți
face, să-l primiți bine să lucrați la fel de bine cu el ca și cum ați lucrat cu mine. Vă mulțumesc pentru
toată  colaborarea  pentru  disponibilitatea  și  profesionalismul  de  care  ați  dat  dovadă  iar  în  numele
Instituției Prefectului, a dl Prefect Roca Radu precum și a Cancelariei Prefectului vreau să vă spun că
ușile instituției este deschisă în fața dumneavoastră oricând iar domnul Prefect speră într-o relație de
colaborare cât mai efecientă în sprijinul cetățenilor. Mulțumesc frumos.

Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.
În sală se află 17 consilieri locali în funcție.

        2.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea utilizării  a excedentului  bugetului  de venituri  și
cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: am luat la cunoștință
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: am luat la cunoștință
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri
 

    3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Municipiului Carei pe anul 2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: am luat la cunoștință
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate și
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea sistemului de încălzire
Locuințe Sociale strada Tireamului” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: aviz favorabil
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Domnul Primar: probabil vă aduceți aminte, au fost discuții privind și o altă variantă decât acest 
studio de fezabilitate și anume centrale separate pentru fiecare apartament. În primul rând costa dublu, 
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dacă se analizează acest studiu și aici aproape că se garantează o reducere la jumate al costurilor. Din 
nefericire crescând prețul energiei au apărut facturi enorme la aceste apartamente și trebuie să luăm 
măsuri să nu mai fie așa de mari. Propunem această soluție prin care facturile să mai scadă și să fie 
acceptabile. Fiecare își poate regla temperature din locuință deci va exista o împărțire justă a facturilor.

Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor de transport pentru un 
număr de doi medici specialişti ai Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: aviz favorabil
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a 
două săli, în favoarea Asociației Culturale Rekettye Carei, din imobilul situat în Municipiul Carei, str.
Tireamului nr 27 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : 4 voturi pentru și 1 abținere
Comisia învățământ: 4 voturi pentru și 1 abținere
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: aviz favorabil
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Proiectul se aprobă cu 13 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  4 abțineri (Domnul BONTEA 
DAN-GABRIEL, Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN, Doamna TODEA CARMEN, Domnul 
TIMOC TITEL-ANDREI)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale 
datorate pe anul 2022, de Asociaţia EQUUS Carei, pentru imobilul situat în Carei, str. 25 Octombrie 
nr. 2– inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: 4 voturi pentru șă 1 abținere
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: aviz favorabil
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Doamna Venig – nu participă la vot.

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri

8. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul 
situat în Carei, str. Tireamului nr. 75, proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei – inițiator 
dl. Primar Eugen Kovács
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Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: aviz favorabil
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri

       9. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru 
imobilele situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice 
Satu Mare – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: aviz favorabil
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 
2022, 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

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: 3 voturi pentru și 2 persoane nu participă la vot
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: aviz favorabil
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Doamna TÓTH ENIKŐ, Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN, Domnul UJLAKI GÁBOR –
nu participă la vot

Proiectul se aprobă cu 14 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  amplasării  statuii Kölcsey Ferenc în Municipiul 
Carei, Str. 1 Decembrie 1918  – inițiator  consilierii UDMR-FDGR Carei

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : propunem discuții în plen
Comisia învățământ: 3 voturi pentru, dna Venig nu participă la vot, 1 vot pentru amânare
Comisia urbanism: discuții în plen
Comisia juridică: 2 voturi pentru și 1 abținere
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Doamna Venig – nu participă la vot.
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Proiectul se aprobă cu 12 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  4 abțineri (Domnul BONTEA 
DAN-GABRIEL, Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN, Doamna TODEA CARMEN, Domnul 
TIMOC TITEL-ANDREI)

     12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  amplasării  statuii Aurel Popp în Municipiul Carei, Str. 
1 Decembrie 1918  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács
    
Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : propunem discuții în plen
Comisia învățământ: 4 voturi pentru și 1 amânare
Comisia urbanism: discuții în plen 
Comisia juridică: 2 voturi pentru și 1 abținere
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Domnul Primar: l-am contactat prin Bogdan Georgescu pe dl Dan Ciobanu, împreună s-a 
identificat locația, dânsul lucrează la un proiect al statuii. Eu consider că și locația este în regulă sper că 
și oferta dlui Ciobanu va fi în regula, cele două proiecte de statui după ce avem avizele să votăm pentru 
statuia Aurel Popp, inclusiv finanțarea realizării statuii. Nu cred că cineva care este interest nu poate să 
vadă cine a fost Kölcsey sau cine a fost Aurel Popp, ambii sunt legați de orașul nostru și oameni care 
merită această onoare de a avea o statuie în Carei. Discuții că acum nu-i momentul sau mai vedem, 
întotdeauna vor apărea sau motive se pot găsi. Nu vreau să intru în aceste discuții, eu unul nu le consider 
corecte și mai bine trec peste ele. Faptul că orașul se va  îmbogății cu două statui valoroase, ale unor 
oameni valoroși mie îmi provoacă o bucurie.

Domnul Bontea: în mod normal aș fi de acord cu dumneavoastră. Faptul că suntem într-o situație 
care nu îmi provoacă absolut deloc bucurie, situația e destul de tristă…subliniez nu știu dacă este 
momentul oportun să vorbim despre aceste statui. Eu cred că avem alte lucruri mai importante în 
condițiile actuale și știți foarte bine despre ce vorbesc, și dacă tot vorbim despre ceva, cred că ar trebui să
fim și noi ca UAT puțin mai prevăzători, avem 4 adăposturi în oraș. Nu vorbește nimeni despre ele, nu se
spune absolut nimic despre ele. Nu o spun sub forma de a ataca, o spun sub forma simplă a faptului că 
oamenii ne întreabă, ne întreabă, ne pun întrebări despre aceste adăposturi despre situația lor. Că dacă 
trebuie folosite, să sperăm că nu va trebui, eu spun mai pe scurt că ar trebui să vorbim despre lucrurile 
respective nu despre statui, fără atac și cu tot respectul.

Domnul Primar: v-aș răspunde foarte pe scurt, adăposturile nu cad în sarcina Consiliului local și 
al Primăriei ci în sarcina Ministrului Apărării Naționale, ca să știm și să urmărim acest lucru. Părerea 
mea este din nefericire, aceste adăposturi sunt așa de vechi și așa de instabile, să formulez elegant, încât 
nu v-aș sfătui să îl folosiți, vine un tanc pe lângă el și se dărâmă peste dumneavoastră. Nu are rost să 
discutăm chiar așa, dar dacă ați întrebat, musai a fost să răspund. 

Proiectul se aprobă cu 13 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  4 abțineri (Domnul BONTEA DAN - GABRIEL, 
Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN, Doamna TODEA CARMEN, Domnul TIMOC TITEL-ANDREI)         
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   13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 
înscriere a unor clădiri în domeniul public al Municipiului Carei, în incinta Parcului Dendrologic – 
inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: aviz favorabil
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri

   14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 
înscriere a unor clădiri în domeniul public al Municipiului Carei, Anexă la Clădirea Turnului de 
apă, din ansamblul Castelul Karolyi – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: aviz favorabil
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 
înscriere a unei clădiri în domeniul privat al Municipiului Carei, pe str. Mihai Viteazul – inițiator dl. 
Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: aviz favorabil
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 225/03.11.2021 privind aprobarea 
documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul „Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul 
Carei”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: aviz favorabil
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?
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Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri

     17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 224/03.11.2021 privind aprobarea 
proiectului „Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul 
Carei”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: aviz favorabil
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr 198/2018 privind trecerea 
din domeniul public al municipiului Carei în domeniul public al Statului Român şi în administrarea 
Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Jud. Satu Mare, a imobilului, clădire identificat în
C.F. 111373 Carei sub nr cad. 111373-C1, anexă garaje, în suprafaţă de 176 mp şi a terenului în 
suprafaţă de 1105 mp situat în Carei, str. Tireamului nr. 17 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: aviz favorabil
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri

19. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al UAT Municipiul Carei a 13 buc
containere – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: aviz favorabil
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri    

20. Proiect de hotărâre privind casarea / scoaterea din evidență a unor mijloace fixe din domeniul 
privat al Municipiului Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: aviz favorabil
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?
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Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  1 abținere ( Domnul BONTEA 
DAN-GABRIEL)   

Doamna preşedinte Tóth Enikő: declar ședința închisă, mulțumesc pentru participare.

                                                                                                                                                                         
          Președinte de ședință           Secretar General al Municipiului Carei
                   
                   Enikő  Tóth              cj. Adela-Crina OPRIȚOIU
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