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        R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CAREI 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 
 al şedinţei extraordinare, cu caracter de îndată din data de 12.04.2022, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

 

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

caracter de îndată din data de 12.04.2022, 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 12.04.2022. 

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. 
 

  Din cei 17 consilieri în funcție sunt prezenți următorii: 

                                            

 1. Domnul BONTEA DAN-GABRIEL    

2. Domnul CSIZMADIA ZSOLT     

3. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN 

4. Doamna HALLER ERIKA TÜNDE  

5. Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR 

6. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA    

7. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE    

8. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN        

9. Domnul PETKES IOSIF 

10. Domnul ROMAN ADRIAN          

11. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT       

12. Doamna TODEA CARMEN       

13. Doamna TÓTH ENIKŐ       

14. Domnul UJLAKI GÁBOR 

15. Doamna VÉNIG GABRIELA   

         

Lucrările şedinţei sunt conduse de către doamna Tóth Enikő -  preşedinte de şedinţă. 

 Participă la şedinţa ordinară domnul Kovács Eugen – Primarul Municipiului, Secretarul General al 

Municipiului, directori și șefi de servicii din cadrul Primăriei Municipiului Carei, reprezentanții presei.  

    Lipsesc motivat următorii consilieri locali domnul KEIZER LUDOVIC și domnul TIMOC TITEL-

ANDREI. 
 

 Doamna preşedinte Tóth Enikő: bună ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară cu caracter de 

îndată a Consiliului local al Municipiului Carei, avem pe ordinea de zi 7 proiecte de hotărâre. 
 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Mu-

nicipiului Carei pe anul 2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovarea energetică moderată a 

Primăriei Municipiului Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Proiect Tehnic și a 

Devizului General revizuit aferent investiției „Reabilitare B-dul 25 Octombrie, tronson 

cuprins între str. Mioriței și limita intravilan a străzii”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 180/2021 privind aprobarea dotării 

Municipiului Carei cu parcometre aferente locurilor de parcare cu plată – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 181/06.09.2021 privind 

aprobarea achiziționării de autovehicule utilitare și utilaje necesare dotării Direcției 

Servicii Publice Locale din cadrul U.A.T. Municipiul Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării ANEXEI la H.C.L. NR.234/11.11.2021 - 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate 

prin contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

                  

  

 Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu  15 voturi pentru. 

 

 Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre : 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării 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 : 4 voturi pentru și o propunere de discuții în plen 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ? 

 Domnul Primar: doamna președinte, discuții în plen dar văd că nu se discută. Acești bani nu se pot 

folosi decât atunci când este cheltuială. 

 Domnul Bontea: vreau să vă întreb ce anume din proiectul aceste, în ideea excedentului pe care îl 

vom folosi pe proiectul în sine. O dată ce timpul alocat discuțiilor materialelor a fost foarte scurt aș vrea 

să explicați totuși nevoia în sine. 

 Domnul Bekő: la terminarea anului financiar 2021 o parte din banii care au intrat în prefinanțări, 

deci am folicitat prefinanțări și au și intrat, dar nu erau facturi emise încă deci nu i-am putut cheltui. Acești 

bani, o parte din ei au rămas în excedent, excedentul se deblochează numai pe bază de hotărâri de consiliu 

date cu destinație clară. În data de 4 aprilie am primit factură care depășește de fapt această valoare dar 

ținând cont de excedentul de anul trecut la acest proiect, care este mobilitate 2 plus banii care au intrat în 

acest an se poate plăti factura. Până când nu am avut factură nu am putut debloca excedentul.  

 Domnul Primar: dacă îmi permiteți, eu știu că aveți impresia că ținem ședințe...și dacă sunt sincer 

pe doamna Secretar General și pe fetele de acolo le iau la mișto cu ședințele pe bandă rulantă, în sens de 
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glumă, dar din păcate nu avem ce face, apar tot felul de belele să zic mai pe românește. Trebuie să 

organizăm și îmi cer scuze încă o dată de la dumneavoastră dar nu putem merge înainte. Parcurgând mai 

departe este punctul pe ordinea de zi care priveste bulevardul 25 Octombrie, a venit vinerea trecută 

proiectantul, m-am certat cu el jumătate de oră, 5.900.000 în loc de 2.900.000, cum dracu, am făcut o 

expertiză care prevede niște intervenții, să sperăm că la licitații o să fie mai puțin, dar asemenea probleme 

vor apărea. Noi luăm un credit de 25.000.000 de lei, dar deja nu știu cât vom putea face din acești bani 

pentru că tot ce am vrut noi să facem ori se dublează ori se triplează prețul. Pur și simplu am introdus pe 

ordinea de zi 2 bucăți din acest proiect, practic jumătate din bani ar trebui folosiți din acest credit anul 

acesta și anume bulevardul 25 Octombrie respectiv cumpărarea utilajelor pentru DSPL. Se întâmplă niște 

lucruri pe cale nu le putem prevedea, apar tot felul de modificări...nu putemm face nimic cu aceste 

modificări care apar zilnic. Îmi cer scuze încă o dată că vă convocăm săptămânal o data de două ori.             

 Doamna preşedinte Tóth Enikő:eu cred că pot să spun și în numele colegilor mei că noi ne bucurăm 

că avem aceste proiecte așa că nu suntem supărați, ne bucurăm și cred că se bucură toți locatarii careieni 

că avem așa multe proiecte. Dacă nu aveți alte întrebări referitoare la acest proiect de hotărâre supun la 

vot.        

   

 Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

2. 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 : 4 voturi pentru și o propunere de discuții în plen 

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 Bekő: având în vedere că materialelel au ajuns târziu vreau să lămurim în câteva cuvinte 

și acest proiect de hotărâre. Sunt două poziții importante care se bugetează, lucrările de eliberare a 

amplasamentului la blocul din Pța Avram Iancu, noi am adoptat hotărârea dear nu era bugetat respective 

anumite intervenții la Liceul Teoretic. La mai multe instituții de învățământ am demarat un program pentru 

a obține în sfârșit avizele PSI, această lucrare este în curs de execuție care este de natură investiție. 

Veniturile nu se majorează decât cu o sumă minima de 13.000 de lei pentru că avem economie la cheltuieli 

de personal, unde datorită faptului că Creșa a trecut în subordinea Inspectoratului conform legislației, 

cheltuielile salariale sunt plătite de către Inspectorat, iar suma prevăzută pentru cheltuieli salariale din 

bugetul local a fost redirecționat pentru aceste două cheltuieli de investiții. 

 Domnul Bontea: referitor la cee ace ați spun mai înainte aș vrea să vă dau o replică. Ați zis că ne 

bucurăm, n-avem cum să ne bucurăm că avem așa multe proiecte de hotărâri și stimă și respect pentru 

doamna Director, se vede că avem un Serviciu Tehnic care funcționează corespunzător. Dar s-ar putea și 

următoare ipostează, s-ar putea că nu ne putem întâlni, fiecare avem programul nostru, materialele nu le 

putem studia, mulțumesc dlui Bekő și dlui Primar că au intervenit și au dat explicațiile de rigoare și chiar 

vă rog ca și la celelalte puncte să interveniți și să dați explicații pentru că nu am avut timp să analizăm 

lucrurile respective și să le discutăm, și cred că sunteți de acord cu mine. Revenind s-au putea să nu ne 

putem întâlni, s-ar putea să nu putem ține nici ședințe on-line, dacă nu avem cvorul, doamna Secretar putem 

ține ședință? 

 Doamna Secretar: fără cvorum nu. 

 Domnul Bontea: asta am vrut să evidențiez. Domnule Primar nu vreau să intru în polemici.  

 Domnul Primar: domnule consilier, mai multă încredere să avem în noi că atunci nu este nevoie 

nici de replică nici de alte treburi și o să funcționeze.                     

   

   

 Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
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3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovarea energetică moderată a 

    Primăriei 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: nu s-a întrunit 

Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ? 

                             

   

 Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Proiect Tehnic și a 

    Devizului General revizuit aferent investiției „Reabilitare B-dul 25 Octombrie, tronson   

    cuprins între str. Mioriței și limita intravilan a străzii”– 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: nu s-a întrunit 

Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ? 

                             

   

 Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 180/2021 privind aprobarea dotării  

    Municipiului Carei cu parcometre aferente locurilor de parcare cu plată – 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: nu s-a întrunit 

Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ? 

   

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

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 181/06.09.2021 privind 

    aprobarea achiziționării de autovehicule utilitare și utilaje necesare dotării Direcției 

    Servicii Publice Locale din cadrul U.A.T. 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  
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Comisia juridică: nu s-a întrunit 

Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ? 

   

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

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării ANEXEI la H.C.L. NR.234/11.11.2021 

    - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate 

    prin contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei – 

    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: nu s-a întrunit 

Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ? 

   

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

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   Președinte de ședință       Secretar General al Municipiului Carei                          

                        

                   Enikő  Tóth                  cj. Adela-Crina OPRIȚOIU 
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