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

PROCESUL VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 14.05.2019
a Consiliului Local al Municipiului Carei 

Consiliul local al municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa ordinară din data de
14.05.2019  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  10.05.2019. 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. Ciută Ilie
3. Csizmadia Zsolt
4. Fazakas Zoltan
5. Hágó Attila-Nándor
6. Keizer Ludovic
7. Leitner Robert-Attila  
8. Müller Ioan   
9. Păuşan Marcel-Bujor          
10. Petkes Iosif
11. Racolţa Ioan-Sorin
12. Roman Adrian
13. Tempfli Vasile-Adalbert
14. Todea Carmen            
15. Vénig Gabriela    

Lipsesc: doamna consilier Mărginean Maria Éva, doamna consilier Putovici Tünde, 
doamna consilier Szulák Lavinia-Carmen şi domnul consilier Oneţ Ioan.

Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Csizmadia Zsolt -  preşedinte 
de şedinţă.

Participă la şedinţa ordinară domnul Kovács Eugen – primarul municipiului, şefii de 
servicii din cadrul primăriei, presa judeţeană şi locală.
Domnul  pre edinte   Csizmadia  Zsolt:  bună  ziua,  începem  edin a.  În  primul  rând  aș ș ț ș

supune la vot procesul-verbal al edin ei de consiliu din 12.04.2019, edin a ordinară . Cine este pentru ? ș ț ș ț
Se supune la vot procesul verbal şi se aprobă cu 15 voturi pentru.  

Sose te  la  edin ă doamna consilier  ș ș ț Szulák Lavinia-Carmen.  În  sală  sunt  prezen i  16ț
consilieri locali. 
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Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, completată cu un proiect de
hotărâre , nr.276, respectiv un răspuns al doamnei Secretar, după cum urmează : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetelor locale de venituri şi
cheltuieli la 31.03.2019

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul 
I anul 2019 al Spitalului Municipal Carei 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe semestrul I anul 
2019 al  Spitalului Municipal Carei 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Sisteme de 
detec ie, protec ie  i alarmare GRADINI A CU 40 LOCURI„ț ț ș Ț

5. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  51.467 lei  din  bugetul  local  pe  anul  2019,
pentru contracte de finan are nerambursabilăț

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării  festivalului CAREI FEST 2019
7. Proiect  de hotărâre privind aprobarea participării  U.A.T. Municipiului  Carei în calitate  de

partener la organizarea evenimentului “Cupa NSM Carei 2019” 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Funda iei Centrul de Promovareț

a Turismului Cultural Grof Karolyi Carei
9. Proiect  de hotărâre privind stabilirea tarifelor care vor fi  utilizate  de Funda ia Centrul deț

Promovare a Turismului Cultural Grof Karolyi Carei
10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Statului de funcţii prin transformarea unor

funcţii contractuale vacante
11. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  înfiin ării  unui  Campus  colar  în  cadrul  Liceuluiț ș

Teoretic Carei 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii sarcinii înscrisă în C.F. 104992 Carei cu nr cad.

104992
13. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea modificării Actului constitutiv  al S. APASERV SATU

MARE S.A.
14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordării unor premii
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 

imobilului – teren, înscris în C.F. 104530 Carei, cu nr cad 104530, în natură cur i construc ii ț ț
în intravilan

16. Diverse  
- Plângere prealabilă consilier local Ilie Ciută privind revocarea HCL nr. 43/2019, 
- Adresa Institu iei Prefectului Satu Mare nr. 4616/2019, ț
- Cererea nr. 5489/2019 cu Referat Serviciul Urbanism. 

Se supune la vot ordinea de zi cu completarea făcută şi se aprobă cu unanimitatea voturilor
celor 16 consilieri prezenţi la şedinţă.

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetelor locale de venituri şi
cheltuieli la 31.03.2019

Comisia învă ământ: aviz favorabil.ț
Comisia juridică: aviz favorabil în afara domnului Ciută, care este împotrivă.   
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia: discu ii, întrebări dacă ave i. Domnule Ciută, ave i cuvântul. ș ț ț ț
Domnul  consilier  Ciută:  cred  că  în  bugetul  pe  2019  am pus  prea  mult  optimism i  aceastăș

execu ie la 3 luni eu cred că ar trebui să ne pună pu in pe gânduri. i de ce spun: la cote defalcate dinț ț Ș
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impozitul pe venit  am încasat o sumă foarte mică.  Ca să realizăm ar  trebui  să încasăm o medie de
4800000 pe următoarele trimestre, ceea ce nu cred că se va întâmpla, anul trecut am avut 4200000 cea
mai mare încasare. La impozite i taxe pe proprietate încasăm cu aproximativ 739000 mai pu in, i astaș ț ș
datorită firmelor care au plătit mult mai pu in i se tie din experien a anilor trecu i, tot timpul în primulț ș ș ț ț
trimestru  încasam  cea  mai  mare  sumă.  Deci  am  încasat  15800000,  am  folosit  10840000  pentru
func ionare, i eu totdeauna, cum ti i, mă uit la investi ii. Aici avem doar 1500000, dintre care  911000ț ș ș ț ț
dobânzi i credite, mult mai mari decât anul trecut, deja încep să vină i plătim mai mult.  Dacă maiș ș
punem i nefiscalele, ne rămâne undeva  la 467000, ceea ce înseamnă un 2,95 % din ceea ce am încasat,ș
sau din ceea ce am propus 8%. Din punctul meu de vedere, domnule Primar eu cred că de astăzi ar trebui
luate măsuri, i vă spun sincer, dacă nu se vor lua, sper să nu am dreptate, cum am spus i edin a trecută,ș ș ș ț
ne vom trezi în situa ia în care dumneavoastră v-a i mai trezit de vreo 5 ori. Mul umesc. ț ț ț

Domnul Primar: N-am ce adăuga. 
Domnul pre edinte Csizmadia: dacă mai ave i ceva de adăugat ? Dacă nu, supun la vot. Cine esteș ț

pentru ? 
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 15 voturi pentru i 1 vot împotrivă (dl consilier Ciutăș

Ilie).

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execuţiei  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  pe
trimestrul I anul 2019 al Spitalului Municipal Carei 
Comisia învă ământ: aviz favorabil.  ț
Comisia juridică: aviz favorabil în afara domnului Ciută, dânsul este împotrivă. 
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia: dacă ave i observa ii... domnul consilier, ave i cuvântul . ș ț ț ț
Domnul consilier Ciută: un proverb românesc spune că minciuna are picioare scurte. În cazul de

fa ă cam 2, 3 luni a durat. Mi se spunea că nu are rost să mi se explice că nu în eleg. Crede i-mă că înț ț ț
continuare nu în eleg i n-o să în eleg niciodată. i n-o să în eleg de ce la materiale de cură enie propuneț ș ț Ș ț ț
pe primul trimestru 103000 i plătim 4000. În procente înseamnă undeva la 2567% mai pu in . La hranăș ț
ne propunem , aprobăm 375000, cheltuim 83000, 446% mai pu in, medicamente i materiale sanitare,ț ș
1007000, cheltuim 107000, cu 1000% mai pu in. Vă mai dau ... la materiale sanitare 210000 aprobatț
trimestru, cheltuim 11000, deci vorbim de 1855% mai pu in. Avem i 3322% mai pu in. Deci  nu în eleg,ț ș ț ț
n-o să în eleg, probabil dumneavoastră a i în eles că de aceia a i votat . i o să vede i la votul următor,ț ț ț ț Ș ț
iară i neîn elegeri. Vota i-l că trebuie să fi i consecven i, limita trebuie întrecută la maxim.  ș ț ț ț ț

Domnul pre edinte Csizmadia: dacă mai are cineva ceva de adăugat ? Dacă nu, supun la vot. Cineș
este pentru ? 

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 15 voturi pentru i 1 vot împotrivă (dl consilier Ciutăș
Ilie).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe semestrul I anul 2019 al 
Spitalului Municipal Carei 

Comisia învă ământ: aviz favorabil.  ț
Comisia juridică: aviz favorabil în afara domnului Ciută, dânsul este împotrivă. 
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia: observa ii mai ave i ? ș ț ț
Domnul consilier Ciută: o singură cifră vă mai dau. Medicamente i materiale sanitare. Deci amș

spus, am propus 1007000 i am cheltuit 100000. Trecem înapoi acuma tot 107000 i ne mai trebuieș ș
886000. Asta ve i aproba, 1893000. i a a i la celelalte. Deci, doamna directoare , chiar ne insulta iț Ș ș ș ț
inteligen a. Vă baza i că se votează tot, or fi interese, dar chiar nu e normal. ț ț

Domnul  pre edinte  Csizmadia:  dacă  mai  sunt  observa ii  ?  Dacă  nu,  supun  la  vot.  Cine  esteș ț
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pentru ? O, mă scuza i, doamna director, ave i cuvântul. ț ț
Doamna director Sălăgean: deci, în primul rând acest buget este unul real, propus pe baza actelor

adi ionale pe care Spitalul le are încheiate cu toate institu iile cu care are contracte, Casa de Asigurări,ț ț
DSP-ul,  Ministerul Sănătă ii.  Prevederile bugetare sunt prevederi  bugetare pe baza contractelor, dacăț
Spitalul î i realizează obliga iile atunci , bineîn eles bugetul corespunde cu contractele, dacă nu încasămș ț ț
doar cât realizăm. Nu este cazul Spitalului Municipal Carei, întotdeauna toate prevederile contractuale
s-au realizat, chiar în fiecare lună avem depă iri, membrii consiliului de administra ie tiu acest lucru. Înș ț ș
legătură  cu  prevederile  pe  primul  semestru,  acuma  facem licita ie,  bineîn eles,  în  primul  trimestru,ț ț
ianuarie – martie, nu am cumpărat medicamente, materiale sanitare i foarte multe ... alimente pentru căș
întotdeauna la sfâr it de an ne facem aprovizionarea cam pe primele 2 luni. Începând cu luna martie amș
achizi ionat medicamente, materiale sanitare, bineîn eles nu se regăsesc în această execu ie pentru că leț ț ț
plătim în luna a IV-a, a V-a, în func ie de termenul de scaden ă, dar o să vede i în execu ia din 30.06.,ț ț ț ț
plă ile cresc, acum avem plă i doar la utilită i, necesarul a fost realizat până în 31.12. i anul trecut laț ț ț Ș
medicamente,  cred,  am avut  cel  pu in  3000000 prevederi,  vorbesc  doar  de  medicamente,  nu  de  totț
capitolul medicamente i materiale sanitare. Atât. Mul umesc. ș ț

Domnul consilier Ciută: îmi da i voie să ... Deci , doamna director, vorbim de realitatea văzută deț
dumneavoastră, i încerca i să nu vă mai încurca i în minciuni. Deci, ne spune i acuma că , la hrană esteș ț ț ț
mai pu ină pentru că a i luat anul trecut. O întrebare de bun sim  ar fi atunci de ce a i propus un buget a aț ț ț ț ș
de mare pe primul trimestru, dacă tia i că a i luat pe primele 2 luni i mai avea i doar o lună ? Na haide iș ț ț ș ț ț
să încheiem că le continuăm i cu medicamentele i cu tot, că anul trecut ne spunea i cu totul altceva.ș ș ț
Dacă vre i , da i-mi adresa de e-mail ca să vede i ce spunea i anul trecut, să vă auzi i.  ț ț ț ț ț

Doamna director Sălăgean: o să vă rog să vă uita i dacă pr trimestrul II am pus prevederi la hrană.ț
Mul umesc. ț

Domnul consilier Ciută: de ce nu spune i ...ț
Doamna director Sălăgean:....
Domnul pre edinte Csizmadia: domnul consilier , haide i că ... supun la vot proiectul . Cine esteș ț

pentru ? 
Domnul consilier Ciută: vai... 
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 15 voturi pentru i 1 vot împotrivă (dl consilier Ciutăș

Ilie).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Sisteme de 
detec ie, protec ie  i alarmare GRADINI A CU 40 LOCURI„ț ț ș Ț

Comisia învă ământ: aviz favorabil.  ț
Comisia juridică: aviz favorabil în afara domnului Ciută, dânsul este împotrivă. 
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia: dacă ave i observa ii ? ș ț ț
Domnul consilier Ciută: o singură întrebare a  avea la domnul Primar, dacă celelalte grădini e au ș ț

implementat acest sistem , iar dacă nu , de ce vre i să implementa i la o grădini ă pe care noi o avem doarț ț ț
pentru 5 ani de zile , i de ce nu a i început cu celelalte, de ani de zile ? ș ț

Domnul Primar: această grădini ă, pentru ca să se autorizze trebuie făcut acest lucru, de aceia ț
facem. i bănuiesc că celelalte au, când o să ceară o să facem i la ele. Dar eu a a tiu că au. Eu tiu că deȘ ș ș ș ș
ce nu vre i să vota i, că dumneavoastră chiar dacă sus ine i, când îi vorba de maghiari i de reforma i nu ț ț ț ț ș ț
vota i. Mul umim. Atât. ț ț

Domnul consilier Ciută: sunte i într-o eroare...ț
Domnul Primar: a a e .ș
Domnul consilier Ciută: vă rog frumos să mă lăsa i, eu nu v-am întrerupt, am atâta bun sim . Nu ț ț

este vorba de maghiari, nu este vorba de ruteni, de igani sau de români. Orice investi ie i un loc decent ț ț ș
este binevenit. Sunt împotrivă pentru că prima dată am aprobat pentru 49 de ani , ca la o lună , ne mutăm,
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desfiin ăm spa iul nostru , ducem copii acolo, ca după o lună să ne spună nu mai e 49 de ani, e 5 ani. i ț ț Ș
eu unul a a am făcut la firmele mele, dumneavoastră nu tiu ce a i făcut, n-a  investi în ceva ce nu e al ș ș ț ș
meu. A  investi prima dată în ce al meu i ce am în plus pot să investesc. Că mă trezesc că această ș ș
investi ie peste 5 ani am pierdut-o.  ț

Domnul Primar: dumneavoastră nu vă trezi i niciodată. ț
Domnul consilier Ciută: n-am în eles. ț
Domnul Primar: dumneavoastră n-o să vă trezi i niciodată pentru că nu vre i, încerca i să ț ț ț

insufla i ... haide i să... ț ț
Domnul pre edinte Csizmadia: haide i să terminăm. Supun la vot . Cine este pentru ?ș ț
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 15 voturi pentru i 1 vot împotrivă (dl consilier Ciută ș

Ilie).

5.  Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 51.467 lei din bugetul local pe anul 2019,  pentru
contracte de finan are nerambursabilăț

Domnul consilier Hágó : vă rog să consemna i că la punctul 5 ț nu particip la vot.
Comisia învă ământ: aviz favorabil.  ț
Comisia juridică: 2 persoane sunt pentru , domnul Ciută se ab ime, iar domnul Hago, cum a zisț

mai înainte se ab ine de la vot. ț
Comisia urbanism: discu ii în plen . ț
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul consilier Ciută: tot o întrebare a  avea. Domnul Primar, la aprobarea bugetului pe 2018,ș

au fost prevăzute 329000 plus 50000 pentru ONG-uri cu activitate socială. Avem două aprobări pentru
finan are nerambursabilă, i s-au luat banii, i ț ș ș probabil din ordinul dumneavoastră , este perfect legal, în
cadrul aceluia i capitol se pot muta banii de la un obiectiv la celălalt, i ne-am trezit la sfâr itul anuluiș ș ș
doar cu un buget de 114000. i de i Consiliul local aprobase sumele , ca să le dăm i la culte i la ONG –Ș ș ș ș
uri, ca să nu-i încurcăm, i-au făcut activită ile i acum o să-i punem într-o situa ie, ceea ce sigur nu leș ț ș ț
convine, s-au bazat pe ni te bani, odată ce i-au făcut activită ile, s-au împrumutat, au adus de acasă,ș ș ț
fiecare s-a  descurcat  cum a putut,  i  acuma ne pune i i  pe noi într-o situa ie,  că trebuei să le  dămș ț ș ț
oamenilor banii că s-au încheiat ni te contracte,  dar Consiliul Local a aprobat pentru anumite activită i,ș ț
pentru anumite proiecte, 

Domnul Primar: n-are sens ca să răspund la ni te  cuvinte  aruncate ca să prostească oamenii.ș
Aceste contracte au fost semnate, au fost votate de către Consiliul Local, nu s-au plătit la sfâr itul anuluiș
trecut, se plătesc acuma. Nu cred că este o problemă, nici legală nici de a cheltui aceste ONG-uri sau
culte aceste sume. Nu vă face i griji pentru cheltuirea acestora. ț

Domnul consilier Ciută: totu i insist, am avut o întrebare. Am aprobat 329000 , plus 50000. De ceș
s-au luat ace ti bani când noi am aprobat pentru ONG – uri i pentru culte ? ș ș

Domnul  Primar:  deci  ace ti  bani  sunt  cuprin i  în  buget  i  se  pot  plăti,  nu discutăm pove ti.ș ș ș ș
Dumneavoastră  veni i  cu pove ti.  Astea  nu sunt  pove ti  deja.  N-are rost,  nu s-a  luat  ,  nu-i  că vineț ș ș
Primarul i ia. Consiliul Local votează o sumă i poate cheltui sau nu. Atât . Simplu. ș ș

Domnul pre edinte Csizmadia: Bun. Supun la vot . Cine este pentru ?ș
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 14 voturi pentru i 1 ab inere (dl consilier Ciută Ilie).ș ț

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării  festivalului CAREI FEST 2019
Comisia învă ământ: aviz favorabil.  ț
Comisia juridică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: 3 voturi pentru i o ab inere. ș ț
Domnul pre edinte Csizmadia: poftim la discu ii, cine are observa ii. Dacă nu, supun la vot. Cineș ț ț

este pentru ?  
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 16 consilieri prezenţi la
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şedinţă.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Municipiului Carei în calitate de partener
la organizarea evenimentului “Cupa NSM Carei 2019” 

Comisia învă ământ: aviz favorabil.  ț
Comisia juridică: aviz favorabil în afara domnului Ciută, dânsul se ab ine. ț
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia: dacă ave i observa ii ? ș ț ț
Domnul consilier  Ciută:  vreau doar să spun că mă ab in i acuma, nu am nimic,  poate să seț ș

desfă oare activitatea, dar având în vedere situa ia în care suntem , în care eu cred că suntem , mă ab in,ș ț ț
nu a  cheltui banii, a  strânge urubul. ș ș ș

Domnul pre edinte Csizmadia: dacă nu mai ave i întrebări supun la vot. Cine este pentru ?  ș ț
Se  supune  la  vot  proiectul  şi  se  aprobă  cu  15  voturi  pentru,  1  ab inere  (dl  consilier  Ciută  ț
Ilie).

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Funda iei Centrul de ț Promovare  a
Turismului Cultural Grof Karolyi Carei

Comisia învă ământ: aviz favorabil.  ț
Comisia juridică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia: Discu ii, observa ii dacă ave i ? ș ț ț ț
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 16 consilieri prezenţi la

şedinţă. 

Domnul consilier Hágó:  la punctul următor nu particip la vot.

9.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  tarifelor  care  vor  fi  utilizate  de  Funda ia  Centrul  deț
Promovare a Turismului Cultural Grof Karolyi Carei

Comisia învă ământ: aviz favorabil.  ț
Comisia juridică: 2 persoane sunt pentru , domnul Ciută se ab ime, iar domnul Hago, se ab ine deț ț

la vot. 
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia: Discu ii, observa ii dacă ave i ? Dacă nu, supun la vot...ș ț ț ț
Domnul consilier Ciută: nu, am vorbit mai mult în comisia din care fac parte, eu cred că ne putem

trezi cu nun i, botezuri. Care se vor face până la 9 seara. Nu cât ar fi ... , păi domnule Primar, ț
Domnul Primar: sunte i optimist, să dea domnul...ț
Domnul consilier Ciută: o să vede i, o să vină i nun ile de zi, ț ș ț
Domnul Primar: mărim pre ul. ț
Domnul consilier Ciută: nu tiu cât e de bine . Eu poate a  face un amendament i nu a  da voie laș ș ș ș

nun i, botezuri, zile onomastice, a a ceva . Eu unul nu m-a  sim i bine să particip la una din asta, să-miț ș ș ț
cânte manele în castelul ..., neavând nimic cu asta, cu manelele, deci să nu în eleagă nimeni a a ceva , darț ș
parcă nu a  ...  de aceia m-am ab inut. Vorbim de o sumă, dacă e să o încasăm, să zicem două evenimenteș ț
pe saptămână, pe lună, vorbim de , dacă închiriază tot , de maxim 10000 – 15000 EURO pe lună. Parcă
nu m-a  complica pentru ace ti bani. i o să vede i că o să se închirieze o anumită sală, mică , i o săș ș Ș ț ș
umble prin toate. 

Domnul Primar:  în general,  când faci ceva există  i  dubii,  când planifici  ceva.  Nu totdeaunaș
reu im dar nu trebuie să ne fie frică. Eu nu  cred că nu suntem a a de civiliza i. Eu cel pu in , la nun ile laș ș ț ț ț
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care am fost, n-a fost scandal, n-a fost ... Mie cel pu in, mi-ar fi frică dacă am face discotecă, pentru că ,ț
din păcate tinerii  no tri  nu numai că folosesc muzica noastră la maxim i peste maxim, dar nu suntș ș
suficient de disciplina i. Dar careienii îi jignim dacă credem că dacă participă la o nuntă nu sunt suficientț
de civiliza i , dacă partivcipă la un botez sau o nuntă sunt oamenii din Carei suficient de civiliza i. Săț ț
sperăm că nu vor fi evenimente neprevăzute, de aceia cerem garan ie, i a a mai departe. Dar ar trebui săț ș ș
încercăm să încasăm i noi ni te bani, de aceia am încercat să facem i noi ni te activită i economiceș ș ș ș ț
acolo. Tot în mâna noastră este decizia , dacă nu func ionează , oprim. Dar să încercăm să facem ceva,ț
pentru că nici a a nu se poate că noi nu îndrăznim, cum îndrăznesc al ii, să câ tige ni te bani din Castel.ș ț ș ș
Nu cred că există un pericol din acest punct de vedere. Fi i un pic mai optimi ti. Mă bucur că domnulț ș
Ciută de data asta este foarte optimist. Nu cred că vor fi foarte multe evenimente dar hai să încercăm. 

Domnul consilier Ciută: bun , a  mai da o lămurire. Toată lumea în elege ce vrea sau ce poate. ș ț
Domnul Primar : bineîn eles ....ț
Domnul consilier Ciută: Eu nu am spus că oamenii nu sunt civiliza i. To i participăm la nun i , iț ț ț ș

toate sunt civilizate. Ale domnului Primar, la care participă, sunt cele mai civilizate. Am spus de muzică,
deci eu ..., nu tiu, mie unul nu mi-ar place ca în acest castel să se întâmple lucrurile ăstea . i o zic ,...ș Ș
doar..., dar pesimist nu sunt. M-am născut optimist de felul meu, dar asta am inut să precizez că domnulț
Primar în elege ...ț

 Domnul pre edinte Csizmadia:Bun, supun la vot. Cine este pentru ? ș
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 14 voturi pentru i 1 ab inere (dl consilier Ciută Ilie).ș ț

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Statului de funcţii prin transformarea unor
funcţii contractuale vacante

Comisia învă ământ: aviz favorabil.  ț
Comisia juridică: aviz favorabil , cu o ab inere, domnul Ciută se ab ime, ț ț
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia: Discu ii, întrebări dacă ave i ?ș ț ț
Doamna consilier Szulak:am o întrebare, pe ce considerente se modifică, la Serviciul Proiecte,

Programe de dezvoltare locală din consilier grad I în consilier debutant ? 
Domnul Primar: pentru că eu cu doamna Carmen considerăm că ar trebui să luăm i tineri acolo. ș
Doamna consilier Szulak: i nu ar trebui să aibă o oarecare experien ă ? ș ț
Domnul Primar: nu, adică mai sunt 2 posturi acolo, dar nu le-am scos la concurs , dar ar trebui să

încadrăm , ... , din păcate, spun eu , posturile sunt de la debutant până la superior i fiecare om cu postulș
lui, i dacă ai un post de debutant nu po i să angajezi unul cu superior decât ca i debutant , sau invers, nuș ț ș
contează că e ti bun sau .... Părerea mea e că legea este strâmbă. Când scoatem la concurs un post, dacăș
este de superior nu po i încadra un debutant. Trebuie i tineri la biroul ăla, gândim noi, dar om vedeaț ș
dacă or fi . Deci schimbarea postului e pentru ca să se poată încadra i un debutant. Altfel nu are nicioș
ansă. ș

Domnul pre edinte Csizmadia: dacă nu mai ave i alte întrebări , supun la vot. Cine este pentru ?ș ț
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 ab inere (dl consilier Ciută ț Ilie).

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea înfiin ării unui Campus colar în cadrul Liceului ț ș Teoretic
Carei   

Comisia juridică: aviz favorabil. 
Comisia învă ământ: aviz favorabil.  ț
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia: dacă ave i întrebări?  Dacă nu, supun la vot . Cine este pentru ? ș ț
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 16 consilieri prezenţi la

şedinţă. 
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12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii sarcinii înscrisă în C.F. 104992 Carei cu nr cad.
104992

Comisia juridică: aviz favorabil. 
Comisia învă ământ: aviz favorabil.  ț
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia: întrebări dacă ave i?  Dacă nu, supun la vot . Cine este pentru ?ș ț
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 16 consilieri prezenţi la

şedinţă.

13.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea modificării  Actului  constitutiv  al  S.  APASERV SATU
MARE S.A.

Comisia învă ământ: aviz favorabil.  ț
Comisia juridică: aviz favorabil , cu un vot împotrivă, domnul Ciută. 
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia: întrebări dacă ave i ? Dacă nu supun la vot. Cine este pentru? ș ț
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă (dl consilier Ciută Ilie).

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordării unor premii
Comisia juridică: aviz favorabil. 
Comisia învă ământ: aviz favorabil.  ț
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia: întrebări dacă ave i?  Dacă nu, supun la vot . Cine este pentru ?ș ț
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 16 consilieri prezenţi la

şedinţă.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 
imobilului – teren, înscris în C.F. 104530 Carei, cu nr cad 104530, în natură cur i construc ii în ț ț
intravilan

Comisia juridică: aviz favorabil. 
Comisia învă ământ: aviz favorabil.  ț
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia: dacă ave i întrebări?  Dacă nu, supun la vot . Cine este pentru ?ș ț
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 16 consilieri prezenţi la

şedinţă.

DIVERSE 

Domnul pre edinte Csizmadia: la punctul Diverse avem o plângere prealabilă, domnul consilier ș
Ilie Ciută, privind revocarea HCL nr. 43/2019. 

Domnul consilier Ciută: dar referat nu avem ? 
Domnul pre edinte Csizmadia: cu acest punct ce e?  ș

 Doamna Secretar: prin plângerea prealabilă pe care a formulat-o domnul consilier Ciută solicită
revocarea Hotărârii 43 / 2019, din luna martie , prin care dumneavoastră a i aprobat scutirea de la plataț
impozitelor pentru clădiri i pentru terenuri pentru Asocia ia EQUUS. Nu avem Referat, pentru că nuș ț
avem Proiect de hotărâre în sensul revocării acestei hotărâri. La plângerea prealabilă eu am expus punctul
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meu de vedere pe care l-am înmânat fiecăruia dintre dumneavoastră astăzi când a i venit la comisii, i înț ș
care punct de vedere am explicat de ce am avizat eu personal , în calitatea mea de Secretar, de ce am
avizat Hotărârea 45 pentru legalitate. 

De asemenea, alăturat plângerii prealabile este depusă solicitarea Institu iei Prefectului prin careț
mi se solicită i mie persoanl, ca i Secretar, i domnului Primar, precum i dumneavoastră ca i Consiliuș ș ș ș ș
ă confirma i dacă domnul Keizer, care este actualul Viceprimar al Municipiului Carei este acela i domnș ț ș

Keizer care figurează în actul constitutiv al Asocia iei EQUUS, respectiv dacă domnul Venig Zoltan esteț
so ul doamnei consilier Venig. ț

Domnul Primar: domnule Pre edinte, eu a  adăuga , cine nu crede să studieze Legea nr. 161, ceș ș
înseamnă incompatibilitate, i atunci prime te răspuns de ce întrebarea pusă de domnul consilier nu areș ș
nicio bază. Deci, nu am niciun venit patrimonial i noi to i 3 de la această funda ie, i avem dreptul săș ț ț ș
fim membrii în asemenea funda ii i asocia ii. Numai că iară i problema dânsului este EQUUS, i Anikoț ș ț ș ș
i unii i al ii . ca de obuicei, aceia i poveste, acela i slogan. ș ș ț ș ș

Domnul pre edinte Csizmadia: bun, la acest punct mai e o cerere...ș
Domnul consilier Ciută: numai pu in , sau e altă ... ?ț
Domnul pre edinte Csizmadia: nu . vă rog, dacă ... ș
Domnul consilier Ciută: domnul Primar, nu are nimeni nimic nici cu EQUUS, nici cu fiin eleț

apropiate de dumneavoastră, ...
Domnul Primar: d-apoi v-am spus nu are rost să discutăm...
Domnul consilier Ciută: este treaba dumneavoastră ce considera i că are rost sau nu are rost , deciț

nu am absolut nimic cu nicio firmă apropiată de dumneavoastră, sau de prietenii dumneavoastră, nimeni
nu a spus că nu putem fi membrii într-un consiliu de administra ie, sau nu putem fi membrii fondatori laț
o asocia ie. Este normal. Eu totu i o singură întrebare, ca să mă lămuresc. Domnul Keizer i doamnaț ș ș
Venig, domnul Keizer sunt acelea i persoane care sunt în statutul pe care l-am primit eu ? ș
   Domnul Primar: măi  tupeul tău până unde merge ?  Până unde merge ? Nu- i dai seama deș
penibilul ce faci aicea , măi? Dar nu i-e ru ine ? Ne cuno tem de ani de zile ... dar până unde ... îl întrebiț ș ș
pe Lajos pe care îl tii de nu tiu când ... ar trebui să te opre ti odată măi, ... totul are o limită... eu suntș ș ș
ăla care î i spune pe fa ă , te rog să te mai gânde ti, în ora ul ăsta trăim împreună măi, până unde î i ba iț ț ș ș ț ț
joc de consi iul ăsta local i de ora ul ăsta? Până unde? Nu mai pot să mă ab in. i cu asta nu mai spunș ș ș ț Ș
nimica . N-are rost . N-ai la cine.   

Domnul consilier Ciută: a i terminat ? ț  
Domnul Primar: da .      
Domnul consilier Ciută: după care de tept e altceva ș   15: 39 , eu unul trebuie să merg mai departe,

i mi-ar trebui totu i din partea Consiliului Local dacă sunt persoanele care mi s-a spus, asta ne întreabă,ș ș
dacă sunt unele i acelea i, a  dori să merg mai departe, a  dori să primesc doamna Secretar să primescș ș ș ș
răspuns, ... dacă nu pe loc , că tiu că se tergiversează, în termenul legal, ș

Domnul pre edinte Csizmadia: na , haide i să trecem la cererea formulată de doamna Drago  Rita,ș ț ș
în legătură cu amplasarea unei terase, care se poate deduce din desenul anexat. Eu supun la vot cererea
doamnei. Cine este pentru ? 

Domnul consilier Pău an: nu Referatul ? Nu Referatul ?  ș     
Domnul pre edinte Csizmadia: haide i să consult comisiile. ș ț  
Comisia învă ământ: discu ii.  ț ț
Comisia juridică: aviz favorabil cererii. 
Comisia urbanism: aviz favorabil cererii. 
Comisia economică: aviz favorabil cererii. 
Domnul pre edinte Csizmadia: din acest considerent supun la vot cererea. ș       
Domnul consilier Ciută: domnul pre edinte, a  întreba-o pe doamna Secretar, anul trecut a zis căș ș

nu se discută, că trebuie proiect de hotărâre, eu tiam că până la acea cerere, le discutam a a, referat, îlș ș
aprobam sau nu . Acuma trebuie proiect de hotărâre sau nu ? Resetăm  acuma , sau ? Exact cazul acesta .

Doamna Secretar: În cazul în care dumneavoastră discuta i i aproba i ceva trebuie un proiect deț ș ț
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hotărâre.  Proiect  de  hotărâre  nu  este  depus,  Referatul  Serviciului  de  Urbanism  este  negativ.
Dumneavoastră a i discutat , a i luat act de această solicitare, înseamnă că, în virtutea părerii exprimateț ț
de către dumneavoastră , pentru viitoarea edin ă, o să se întocmească un proiect de hotărâre de către unș ț
ini iator care este de acord cu această solicitare. ț

Domnul pre edinte Csizmadia: bun. La punctul Diverse dacă mai ave i ceva? ș ț
Doamna  consilier  Szulak:  eu  am  o  problemă  legată  de  activitatea  Poli iei  Locale.  Acumț

aproximtiv o lună am primit Raportul de activitate al Poli iei Locale. De i fac patrulaje cu ma ina, de iț ș ș ș
sunt mul i pe străzi , nu văd activitate fizică a Poli iei Locale. Însemnând mai exact, la Monument, peț ț
bănci,  niciodată nu sunt prezen i ,  ț  nu sunt prezen i nu văd cum se comportă anumi i tineri, de i arț ț ș
trebui. De asemenea i în parc. De i tiu aceste obiective, care sunt vizibile, cu foarte mul i vizitatoriș ș ș ț
accesul lor ar fi foarte rapid, niciodată nu i-am văzut, nici în parc, la spa iile de joacă, desi ... A  dori săț ș
văd o activitate a poli iei locale pe străzi, nu în patrulaj. De aceia am dorit să vă sensibilizez, nu îmiț
trebuie un Raport de activitate, nu îmi trebuie un pontaj al lor. Îi văd diminea ă la coală, în fa a colilorț ș ț ș
asigurând accesul copiilor, în văd la diverse evenimente în trafic, dar pentru acesta există Poli ia Rutieră.ț
Sunt Poli ie Locală , m-am săturat să fiu eu cea care se ocupă de săa iile publice, la scară mică, în sensulț ț
că de câte ori ies în ora  aten ionez tinerii să nu arunce gunoiul pe jos, să se comporte civilizat, nu esteș ț
resortul meu. Sunt ..., am spirit civic, dar nu este datoria mea. 

Iar al doilea punct pe care vreau să  îl prezint este acel Hop de la Lidl, care nu-l văd ca un element
de siguran ă ci ca pe o strategie de marketing a acelei firme. De aceia mi-a  dori să  fie dezbătută înț ș
comisia de circula ie, pentru că multe ma ini î i lovesc baia de ulei , nu tiu de ce a fost făcută, acele hopț ș ș ș
–  uri  sunt  făcute  pentru  a  proteja  intersec iile  ,  trecerile  de  pietoni,  dar  aceasta  are  scop  exclusivț
comercial, nu este pentru sigiran a oamenilor. ț

Domnul viceprimar: dar despre ce discuta i , unde e? ț
Doamna consilier Szulak: hop-ul din fa ă de la Lidl. Sunt pe ambele benzi , ar trebui să se iaț

măcar de pe un sens,  i la ie ire. i Unicarm – ul este într-o intersec ie i nu a solicitat un asemenea hop ,ș ș Ș ț ș
nu tiu denumirea corectă, Mai multe persoane i-au lovit baia de ulei la ma ini, nu este ceva care neș ș ș
ajută, pentru a fi  în siguran ă, consider eu.   ț

Domnul consilier Leitner: se poate circula cu viteză mai mică i  nu se mai sparge baia de ulei. ș
Doamna consilier Szulak: i cu 20 km pe oră,   eu fac zilnic naveta la Moftin, ..     ș
Domnul consilier Leitner: i eu fac..., ș
Doamna consilier Szulak: deranjează, deranjează enorm. 
Domnul viceprimar: pot să vă promit, sau putem să vă promitem, acolo sim im într-adevăr căț

dacă este pu in mai înaltă, ei au cerut, acst magazin , o să ne uităm dacă este mai înalt decât standardulț
sau nu, i atunci vom încerca să scădem . Revenind la gardienii publici, dumneavoastră ave i dreptul ca iș ț ș
consilier, ca  i  colegă cu noi,   dacă dumneavoastră  crede i,  să  mergem să vorbim cu efii  lor i  săș ț ș ș
discutăm cu ei.. Nu e chiar atât de u or să ..., între ace ti colegi sunt 2 persoane care sunt în timpul zilei iș ș ș
din păcate nu pot să fie în tot ora ul. ș

Doamna consilier Szulak: în tot ora ul nu, dar parcă până mai ieri eru mai vizibili în tot ora ul.ș ș
Nu sunt în principalele puncte ale ora ului, unde este nevoie de ei. Diminea a da, la trecerile de pietoniș ț
din fa a colii, da, func ionează. În parc niciodată nu sunt. Acum am văzut începe cură enia de primăvară,ț ș ț ț
în parc , la spa iul de joacă. Acest lucru mă afectează pe mine i pe multe alte mămici din ora . Este unț ș ș
punct nevralgic al nostru. 

Domnul viceprimar: eu v-a  ruga să veni i, să ne consultăm cu ei, să-l întrebăm pe eful lor, i peș ț ș ș
colegii no tri gardieni să-i întrebăm pe ei ce probleme au , i ce fac. i atunci , într-adevăr dacă ave i oș ș Ș ț
problemă, fiecare dintre noi are numere de telefon, pute i să-i  sunăm , să le spune i i dvs. că mergemț ț ș
mai jos i un băiat mai brunet, strigă, urlă , i ei nu au nimic, că ei nu aud de acolo de unde sunt, i a aș ș ș ș
fac al ii pe partea cealaltă, i ei nu pot să meargă i acolo, deci suntem chiar pu ini, i din păcate nu  esteț ș ș ț ș
atât de u or, să vedem totu i ce fac oamenii ă tia, să vă convinge i, v-a  uga să ne întâlnim, îmi spune iș ș ș ț ș ț
când, ne întâlnim unde spune i dumneavoastră, acasă, sau unde lucra i, oriunde, în parc, să vede i i săț ț ț ș
explice i ei situa ia reală.   ș ț
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Doamna consilier Szulak: nu este vorba de numărul lor, în anii trecu i se dădeau amenzi u orț ș
pentru simplul călcat pe iarbă, iar acum  u sunt de găsit nicăieri. 

Domnul Primar: a  vrea să aduc i eu o completare. I-am pus să meargă să caute cetă enii care nuș ș ț
cură a trotuarul, nu taie iarba, mă înjură oamenii de pe ..., le-au spus c-o zis Primarul că nu tăia i iarba iț ț ș
vă amendăm, puf., pe Agoston, pe Petofi, asta au făcut fra ii nostri de la Poli ia Locală. Sunt oameniiț ț
no tri , eu nu vreau să-i scuz, dar foarte mult ne încurcă faptul că noaptea facem ronduri cu Poli ia , i nuș ț ș
ajung oamenii. Dacă le dăm i lor aceste echipe, ziua rămân maximum 2 oameni, i nu-i în regulă, iș ș ș
trebuie să facem i noi ceva, nic eu nu sunt mul umit. Revenind un pic la acele hop – uri, i eu am sărit oș ț ș
dată peste el că nu am fot atent, dar trebuie puse pentru că trebuie respectată viteza, i de ce-i pus acolo,ș
ca să po i vira, ca să po i să dai proritate , i trebuie redusă viteza, de aia e pus . ț ț ș

Doamna consilier Szulak: dar nu dinspre bordură ...
Domnul Primar:  din nefericire, se circulă mult prea tare, cu viteză mare în ora  în anumite zone,ș

ne gândim, în timp , să mai montăm asemenea limitatoare de viteză în ora , pentu că foarte multă lumeș
nu respectă viteza, i din această cauză este o icană pentru oferi, ș ș ș

Doamna consilier Szulak: îmi amintesc i pe strada ... au fost montate limitatoare de viteză tocmaiș
pentru a opri accidentele, dar aici eu am o problemă directă pentru că este drumul na ional, de aia am oț
problemă, dacă doar pe banda dinspre drum ar fi nu a  avea nicio problemă, cu acea bordură ...ș

Domnul Primar:  bordura aia vă spun nu are treabă cu comer ul, are treabă cu viteza, să se poatăț
încadra i să poată vira. ș

Doamna consilier Szulak: da, i acolo-i Lidl – ul, ș
Domnul Primar:  păi da, dar în general unde se face o , cum âi zice , o bandă de angajare, ...
Domnul consilier Tempfli : bandă de selec ie...ț
Domnul Primar:  bandă de selec ie,  trebuie făcută una de asta  ca să se reducă viteza,  hai  săț

întrebăm un poli ist că nu ne pricepem ...ț
Domnul consilier Tempfli : problema este similară i la Kaufland, acolo se iese destul de bine iș ș

banda de selec ie este utilizată. Dar mai este o problemă destul de gravă acolo, sunt 2 autobuse careț
parchează sistematic acolo, i ...ș

Domnul Primar: ăia locuiesc acolo ...
Domnul consilier Tempfli : păi ce să fac , atunci să mute autobusele în curte, păi dacă mă obligă

pe mine să trec linia continuă pentru că el stă cu autobusul acolo. Să-l mute cu 10 m mai încolo. Să nu
deranjeze linia continuă, sau să modificăm liniile. 

Domnul Primar: multe variante sunt. Săptămâna viitoare finalizăm licita ia la drumul Oradea –ț
Satu Mare, să sperăm că în proiectul de execu ie vom reu i să includem anumite din aceste idei . Din aț ș
doua parte a lunii mai începem execu ia la Mobilitate II, trotuare, i spa iu verde i piste de biciclete, unț ș ț ș
singur proiect mai avem a a zis pe eavă , i anume ăla de iluminat public, în rest de luni de zile a teptămș ț ș ș
să se lanseze Axa 13 i Axa 4 , i suntem optimi ti. Mai avem ceva probleme? ș ș ș

Domnul consilier Ciută: da, domnu' Primar, v-am adresat o interpelare i a teptam un răspuns.ș ș
Conform Regulamentului pe care dumneavoastră l-a i propus i l-a i votat în Consiliul Local, la art. 56ț ș ț
spune : interpelarea contă într-o cerere prin care se solicită o explica ie în legătură cu un fapt cunoscut.ț
Cel  interpelat  are  obliga ia  de  a  răspunde  în  scris  până  la  următoarea  edin ă  a  Consiliului.  Poateț ș ț
dumneavoastră a i primit-o , poate n-a i primit-o , dar vă citesc eu acuma interpelarea. Conform Hotărâriiț ț
de consiliu  local  223 din 2018 a  fost  aprobată,  de  către  Consiliul  Local  Carei,  reabilitarea  soclului
Monumetului Avram Iancu din Carei . Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare aprobate au fost de 58180
lei.  Vă rog să-mi comunica i  din ce capitol  din bugetul local de venituri  i  cheltuieli  pe anul 2019,ț ș
aprobat  la  data  de  12  aprilie  2019,  se  regăse te  această  sumă i  data  la  care  preconiza i  începereaș ș ț
lucrărilor de reabilitare. Să n-o lua i ca o bătaie de joc. ț

Domnul Primar: vă spun pe loc , 
Domnul consilier Ciută: a tept totu i un răspuns scris, pe care trebuia de altfel să mi-l da i în scrisș ș ț

conform interpelării i conform Regulamentului. ș
Domnul Primar: nu este ca i proiect de investi ii ,  ci ca i repara ii .  Este inclus. Nu vă potș ț ș ț
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răspunde care este data la care vom începe această lucrare. O să vă răspund i în scris. ș
Domnul consilier Ciută: deci , vă rog frumos, i a a sunte i întârziat, sper că mâine o primesc prinș ș ț

mail, cum primesc i altele, nu e nicio gre eală. ș ș
Domnul pre edinte Csizmadia: Dacă mai ave i i altele, dacă nu declar edin a închisă. Să ave i oș ț ș ș ț ț

zi bună în continuare. 

PRE EDINTE DE EDIN Ă Ș Ș Ț             SECRETAR
                              Zsolt CSIZMADIA                    jr. Adela-Crina ORPI OIUȚ
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