
 
        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 15.01.2020
a Consiliului Local al Municipiului Carei 

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

caracter  de  îndată  din  data  de  15.01.2020  de  Primarul  municipiului,  iar  invitaţia  s-a  transmis

doamnelor şi domnilor consilieri împreună cu proiectul de hotărâre existent pe ordinea de zi, în data de

14.01.2020. Publicitatea  şedinţei  s-a  realizat  prin  afişarea  ordinii  de  zi  la  avizierul  instituţiei.  De

asemenea, s-a publicat ordinea de zi şi pe site-ul primăriei în conformitate cu prevederile Legii 52/2003,

republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Sunt prezenţi la şedinţă următorii consilieri :

                 

1. Cioltean Sorin-Ioan
2. Ciută Ilie
3. Csizmadia Zsolt
4. Fazakas Zoltán
5. Hágó Attila-Nándor
6. Leitner Róbert-Attila
7. Lukács-Rákoczi Levente. 
8. Müller Ioan  
9. Oneţ Ioan 
10. Păuşan Marcel-Bujor          
11. Petkes Iosif
12. Putovici Tünde
13. Racolța Ioan-Sorin
14. Roman Adrian
15. Szulák Lavinia-Carmen
16. Tempfli Vasile-Adalbert
17. Todea Carmen             
18. Vénig Gabriela

        

Lipsește : domnul consilier Keizer Ludovic.
Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Hágó Attila-Nándor -  

preşedinte de şedinţă.

Participă la şedinţa extraordinară cu caracter de îndată domnul Kovács Eugen – 

primarul municipiului, şefii de servicii din cadrul primăriei, presa judeţeană şi locală.
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Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Bună ziua stimați colegi, în primul rând vreau să vă urez
un An nou fericit și să începem prima ședință din anul 2020, ședință extraordinară cu caracter de îndată.

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

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  utilizării  a  excedentului  bugetului  de  venituri  și
cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2020 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal
Carei, în suma de 2.486.017 lei   – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru sursa F pe anul
2020  al  Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 200.000
lei  Fundației Pentru Promovarea Turismului Cultural  ”Gróf Károlyi” Carei   – inițiator dl.
Primar Eugen Kovács

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui microbus marca Ford V362 MCA
Tourneo Bus M1  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

6. Proiect  de hotărâre privind aprobarea aderării  Municipiului  Carei ca membru fundator  la
constituirea Asociației ”ClusTherm Transylvania”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 194/2019 privind aprobarea revocării HCL
nr.  119/2009  privind  înființarea  Centrului  Cultural  al  Municipiului  Carei  –  inițiator  dl.
Primar Eugen Kovács

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 18 consilieri prezenţi la
şedinţă.

Se trece la discutarea proiectelor  de hotărâre :

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  utilizării  a  excedentului  bugetului  de  venituri  și
cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2020 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: nu știu dacă s-au întrunit comisiile 
Comisia învățământ: nu am discutat.
Comisia juridică: nu am discutat.
Comisia urbanism: aviz favorabil.
Comisia economică: aviz favorabil.

Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări ? Dacă nu atunci supun
la vot.

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

      2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru sursa F pe anul
           2020  al  Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 
Comisia învățământ: nu am discutat.
Comisia juridică: nu am discutat.
Comisia urbanism: aviz favorabil.
Comisia economică: aviz favorabil.
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Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări ? Poftiți d-l Ciută.
D-l consilier Ciută : Este cineva de la spital?
D-l Primar: Este un nou Director Economic deocamdată,d-l consilier, eu zic să o lăsăm în pace.
D-l consilier Ciută : o lăsaăm dar...
D-l Primar: o să mai aveți ocazia să puneți întrebări.
D-l consilier Ciută : nu voiam să pun întrebări, voiam să fac doar câteva remarci, d-le Primar,

aprobăm venituri și cheltuieli din sursa F pe anul 2020.
D-l  consilier  Roman:  noi  avem o  propunere,  comisia  economică,  să  modificăm în  parte  cu

trimestrul I , 2020...
D-l consilier Ciută : bun, lăsați-mă să termin ideea, de fapt e anul 2020. În mod normal așa este.

De ce vă spun, dacă ați fi citit la excedent, adresa, scrie clar, după ce se aprobă bugetul pe anul 2020 și
nu acoperă cheltuielile. De aceea vreau să spun că în sfârșit a venit cineva și și-a dat seama că trebuie să
aprobăm pe anul 2020. Că este repartizat pe primul trimestru nu e o problemă se rectifică pe urmă dar
ăsta este normalul, nu ce ni se spunea că la urmă așa se cere. Asta este una. A doua, bugetul este făcut cu
totul  alceva față  de  ce  a  fost  până acum.  Nu mai  vedem cifre  umflate,  se  spune clar  pentru  ce  se
cheltuiesc banii și vă dau numai o cifră. Dacă anul trecut inițiel era pe prima lună sau pe primul trimestru
aveam la cheltuieli pentru bunuri și servicii 3.000.000 uitați anul ăsta avem 726, deci se poate face și
normal. De aceea am întrebat pentru că voiam să văd cine a făcut.

D-l Primar: o să aveți ocazia să o vedeți.
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Mulțumim. Dacă mai dorește cineva? Supun la vot.

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

      3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal 
Carei, în suma de 2.486.017 lei   – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 
Comisia învățământ: nu am discutat.
Comisia juridică: nu am discutat.
Comisia urbanism: aviz favorabil.
Comisia economică: aviz favorabil.
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări ? Dacă nu supun la vot.
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  împrumut  temporar  în  sumă  de
200.000 lei  Fundației Pentru Promovarea Turismului Cultural  ”Gróf Károlyi” Carei   –
inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 
Comisia învățământ: nu am discutat.
Comisia juridică: nu am discutat.
Comisia urbanism: aviz favorabil.
Comisia economică: aviz favorabil.
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări ? Poftiți d-l Ciută.
D-l consilier Ciută : d-l Primar, vă spuneam că o să ne creăm numai probleme. Ce mi se pare

curios că nu avem o cerere din partea fundației. Nu știu cine a hotărât, fundația știe că că le dăm 200.000,
că poate nu le trebuie. Dacă nu au o cerere și dumneavoastră ați făcut-o, nu ne spuneți și nouă pentru ce
se cheltuiesc acești bani? 

D-l Primar: ca să fiu mai explicit e un artificiu, explicația e prea lungă și dacă vreți neapărat
mâine vă  stau la  dispoziție  și  o  să vă explic.  Răspunsul  la  întrebarea  dumneavoastră,  da,  ne creăm
probleme și dacă nu ne creăm probleme nu avem ce lucra, ăsta e adevărul. Dacă nu avem fundația nu
făcem nimic nu aveam probleme. Ne-am făcut librărie și ne facem probleme și sunt lucruri care din
nefericine ne dau de lucru. D-l Bekő poate să răspundă și el.

3/5



D-l consilier Oneț: și noi am discutat în comisia economică dar foarte pe scurt cu d-na Gindele și
am întrebat pentru ce sunt acei bani și s-a deschis librăria și s-a luat materie primă. Vom face business cu
această librărie...

D-l Primar: nu știu dacă vom avea mare business...
D-l consilier Oneț: deci nu este pentru salarii, este pentru bunuri și servicii ca să aprovizioneze

noua librărie, așa am primit și noi răspuns de la d-na Gindele, poate d-l Beko știe altceva.
 D-l  Bekő: și  eu știu  acelaș lucru dar  poate puțin mai  explicit.  Având în vedere că fundația

începând din decembrie anul trecut desfășoară și activitate economică, asta înseasmnă vânzare de cărți
prin librărie și respectiv vânzare de suveniruri în partea cealată, la castel, s-au impus anumite cheltuieli
care până acum nu au fost. Aceste cheltuieli se referă la amenajarea spațiului unde funcționează librăria,
diferite modificări, mobilier, iluminat . Lista am primit-o de la fundație, deci poate că fundația trebuia să
ceară în mod oficial prin adresă înregistrată, această sumă a reieșit din lista de facturi care nu sunt plătite
respectiv care vor fi  pentru buna funcționare a librăriei.  Toate vânzările din librărie  și  respectiv  din
vânzările de suveniruri se contabilizează într-un cont separat de care nu au voie să se atingă. Prima lună a
fost o lună destul de bună dar datorită faptului că urmau sărbătorile. Deci în prima lună au avut vânzare
aproade de 20.000 de lei. Vom vedea lunile următoare cum merg vânzările și acești bani care sunt defapt
un  aport  din  partea  noastră  pentru  a  începe  activitatea,  vom  recupera  până  la  sfârșitul  anului  din
veniturile pe care le vor realiza din vânzările de cărți respectiv suveniruri. Dacă totuși nu vor fi în stare să
le plătescă înapoi vor plăti penalități sau vom găsi  altă soluție cum ar fi, de exemplu, mărirea capitalului
social. Deci valoarea aceasta a reieșit din lista pe care mi-au prezentat-o.

D-l consilier Ciută : acum totuși magazinul cu suveniruri este al nostru? 
D-l Bekő: da, prin fundație.
D-l consilier Ciută : deci prin fundație este al nostru.
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Mulțumim. Dacă mai dorește cineva? Dacă nu supun la

vot.

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui microbus marca Ford V362 MCA
Tourneo Bus M1  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 
Comisia învățământ: nu am discutat.
Comisia juridică: nu am discutat.
Comisia urbanism: aviz favorabil.
Comisia economică: aviz favorabil.
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări ? 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Carei ca membru fundator la
constituirea Asociației ”ClusTherm Transylvania”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 
Comisia învățământ: nu am discutat.
Comisia juridică: nu am discutat.
Comisia urbanism: aviz favorabil.
Comisia economică: aviz favorabil.
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă dorește cineva să intervină ? 
D-l Primar: d-le Președinte am primit o întrebare, poate să răspundă Carmen.
D-na Egli: eu am trecut acolo definiția...este o asociație între diverși agenți economici, instituții

publice care are ca obiect investiții în resursa apă geotermală. Așa cum vedeți sunt mai mulți parteneri
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care vor să fie membrii fondator. Este un domeniu nou, se pare că vor fi finanțări alocate clusterelor în
următoarea perioadă de aprobare, așa că din punctul meu de vedere este recomandat să intrăm.

D-l Primar: este încă un pas pentru a reuși a obține diverse aprobări, fonduri pentru a exploata și
folosi apa termală.

D-l Bekő:  încă o precizare, care reiese de fapt și din material, că ne vom afla într-un cerc foarte
select alături de Primăria Oradea, Primăria Salonta deci municipii care au rezultate bune chiar foarte
bune în absorpția fondurilor europene. Sperăm ca prin acest ClusTherm  ne va ajuta să obținem finanțări
pe acest domeniu pe care îl considerăm un domeniu de viitor.

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

     7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 194/2019 privind aprobarea revocării HCL 
nr.  119/2009  privind  înființarea  Centrului  Cultural  al  Municipiului  Carei  –  inițiator  dl.  
Primar Eugen Kovács

Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 
Comisia învățământ: nu am discutat.
Comisia juridică: nu am discutat.
Comisia urbanism: aviz favorabil.
Comisia economică: aviz favorabil.
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări ?  Dacă nu supun la vot.

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 
      
 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                SECRETAR
                   Attila-Nándor HÁGÓ         jr. Adela-Crina OPRIȚOIU
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