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

PROCESUL VERBAL 
şedinţei ordinare din data de 23.07.2019

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

Consiliul local al municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa ordinară din data de
23.07.2019  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  19.07.2019. 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 Róbert-Attila
8. Mărginean Maria Éva
9. Müller Ioan  
10. Oneţ Ioan 
11. Păuşan Marcel-Bujor          
12. Petkes Iosif
13. Putovici Tünde
14. Racolţa Ioan-Sorin
15. Roman Adrian
16. Szulák Lavinia-Carmen
17. Tempfli Vasile-Adalbert
18. Todea Carmen            
19. Vénig Gabriela    

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 ordinară din data deș ș ț
astăzi. În primul rând supun la vot procesul-verbal al edin ei din 14.06.2019 . Cine este pentru ? ș ț

Se supune la vot procesul verbal şi se aprobă cu 19 voturi pentru.  
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Domnul  pre edinte   Csizmadia  Zsolt:  Supun  la  vot  procesul-verbal  al  edin ei  dinș ș ț
26.06.2019 . Cine este pentru ? 

Se supune la vot procesul verbal şi se aprobă cu 19 voturi pentru.  

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetelor locale de venituri şi
cheltuieli la 30.06.2019  - ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács, 

2. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  majorării  tarifului  de  salubrizare  -  ini iator  dl.ț
Viceprimar Ludovic Keizer, 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  acordării normei de hrană pentru personalul Poli ieiț
Locale Carei, începând cu 01.08.2019 - ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács, 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri pentru organizarea „Zilelor Iancului” din
satul Ianculeşti - ini iator dl. Consilier Local Ioan One ,  ț ț

5. Proiect  de  hotărâre  privind    aprobarea  Regulamentului  pentru  eliberarea  cardului   -
legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap  - ini iator dl. Primar Eugenț
Kovács, 

6. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  Regulamentului  de  organizare  i  func ionare  aș ț
serviciului public de salubrizare al municipiului Carei - ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács, 

7. Proiect de hotărâre nr. 335/16.07.2019 privind aprobarea amenajării unei terase pe domeniul
public al Municipiului Carei  - ini iator dl. Viceprimar Ludovic Keizer, ț

8. Proiect de hotărâre nr. 341/16.07.2019 privind aprobarea amenajării unei terase pe domeniul
public al Municipiului Carei  - ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács,   
 

9. Diverse  
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism , Protec ia Mediului, Comercial nr. ț
339/16.07.2019, 

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

Domnul Viceprimar : domnule pre edinte, a  dori să scot de pe ordinea de zi punctul 2, să îl ș ș
amânăm pe luni. E vorba de tariful de salubrizare . 

Domnul pre edinte  Csizmadia : deci rămâne a a, fără punctul 2. ș ș
Domnul consilier Ciută: domnule pre edinte, înainte de a începe , a  vrea, doamna Secretar , vă ș ș

rog frumos să nota i, am cerut să mi se trimită materialele pe mail i nu le-am primit. i a  dori să mi se ț ș Ș ș
spună de ce nu mi se trimit. Când mi se trimit , când nu mi se trimit, ceea ce nu este în regulă. 

Domnul pre edinte  Csizmadia : doamna consilier ... ș
Doamna consilier Mărginean : înainte de a intra în miezul problemelor eu a  vrea să vă anun , ș ț

având în vedere că luna iulie este lună fără material plastic, am încercat să vă aduc la cuno tin ă i să vă ș ț ș
introduc într-o manieră în care ar trebui să avem grijă de mediul înconjurător i ca atare am donat ș
Consiliului Local i colegilor consilieri pahare de sticlă i apă minerală în sticlă de sticlă, ca noi , de ș ș
acum înainte cu ocazia meselor i a edin elor să nu mai folosim flacoane de material plastic. ș ș ț

Doamna consilier Szulak : vă felicit pentru ini iativă. ț
Doamna consilier Mărginean : mul umesc.  ț

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetelor locale de venituri şi
cheltuieli la 30.06.2019 - ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács, 

Comisia juridică: aviz favorabil .  
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Comisia învă ământ: aviz favorabil.ț
Comisia economică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: aviz favorabil.
Domnul pre edinte Csizmadia: dacă ave i observa ii. Domnul ... ș ț ț
Domnul consilier Ciută:  ca de obicei . O să supun aten iei câteva date , fără a avea preten ia de aț ț

medita asupra lor, dar eu zic că este o oglindă a veniturilor i cheltuielilor la jumătate de an. La venituriș
ne-am propus a încasa 59885000 lei, prevederi , i am încasat 25700000 lei, un procent de 42.74%. laș
prima vedere poate fi bun, dar, dacă vă gândi i că la impozite pe proprietate e un procent de 75% , e cuț
semnul întrebării. La cheltuieli, la sec iunea de fun ionare ne-am propus, la prevederi, 38281000 lei. Dejaț ț
am cheltuit  20142000 lei,  un procent  de  52.62%. Deci  aici  am depă it  i  nu cred  că  este  bine.  Laș ș
sec iunea de dezvoltare ne-am propus 21600000 lei, am realizat numai 3138000 lei, însemnând 14.53%.ț
dacă scad i rambursările de credite i împrumutul, care sunt în valore de 1700014 lei, avem investit ii laș ș ț
jumătate de an de 6.59%, ceea ce este infim. Eu nu contest că la sfâr it de an putem avea i realizări deș ș
105% prin rectificări.  A  avea totu i o întrebare ,  dacă poate cineva să îmi spună, nu cumva este oș ș
gre eală, sau dacă nu este o gre eală să mi se spună, la sec iunea de dezvoltare văd aicea rambursări deș ș ț
credite i rambursări de împrumuturi. Nu cumva la una din ele vorbim de dobânzi ? ș

Doamna director Gindele: nu. Dobânzile se plătesc din capitolul 55 i plata dobânzilor nu intră înș
sec iunea de dezvoltare ci în sec iunea de func ionare, numai rambursările de credite intră în ... ț ț ț

Domnul consilier Ciută: deci avem credite i împrumuturi ? ș
Domnul Primar : avem credit i împrumut de la stat...ș
Domnul consilier Ciută:  în regulă ...
Doamna director Gindele:  rambursări de credite i rambursări de împrumuturi , tot una este . ș
Domnul consilier Ciută: ... la sec iunea func ionare... ț ț
Doamna director Gindele: la sec iunea func ionare, din capitolul 55  sec iunea 30 se plăte te . ț ț ț ș
Domnul pre edinte Csizmadia: bun. Dacă nu mai ave i întrebări supun la vot . Cine este pentru ? ș ț
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 ab ineri i 1 vot împotrivă (dl consilierț ș

Ciută Ilie). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul Poli iei Localeț
Carei, începând cu 01.08.2019 - ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács, 

Comisia juridică: comisia juridică nu a avizat favorabil .  
Comisia învă ământ: aviz favorabilț .
Comisia economică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: discu ii în plenț .
Domnul pre edinte Csizmadia: dacă ave i observa ii, întrebări.  ș ț ț
Domnul consilier Ciută: eu am avut o întrebare,  la comisie...dacă vă deranjez nu mai zic nimica

dar nu am primit întrebarea, la comisie a a mi s-a zis, mă rog , îmi cer scuze ... . Vorbim aicea la hotărâreș
de norma de hrană ... în fine ... func ii publice de conducere i func ii publice specifice de poli ist local,ț ș ț ț
norma 6, valoare financiară 32 lei, maxim 10 zile lucrătoare . i mai jos , func ii publice de poli ist localȘ ț ț
care lucrează în ture, norma 12B , valoarea nu este trecută , dar din raport este 5 lei. Spune i-mi i mie,ț ș
avem poli i ti specifici, avem poli i ti care lucrează în ture, sau de ce s-au făcut aceste două subpuncte, laț ș ț ș
hotărâre. Dacă poate cineva să-mi spună. Cine a ini iat ? ț

Domnul Primar: eu a  răspunde . Cer la nivelul angaja ilor primăriei, dar ei sunt la un alt capitol,ș ț
ei ar putea avea mult mai mult decât suma ce cer ei, ei pot până la 15 lei, au cerut mult mai pu in, care arț
fi la nivelul angaja ilor primăriei. Domnul Suciu, nu-i a a ? ț ș
  Domnul  agent Suciu: dacă îmi permite i. Norma 12B este o normă suplimentară care se acordăț
pe lângă cealaltă normă celor care lucrează operativ, în ture. Deci 32 lei plus 5 lei. 

Domnul consilier Ciută: în regulă, nu tiam ce ...ș
Domnul pre edinte Csizmadia: dacă mai ave i întrebări ? ș ț
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Doamna consilier Todea: putem avea ni te rapoarte trimestriale ale activită ii Poli iei Locale, nuș ț ț
unul anual , eventual ? Să primim ni te rapoarte mai des. ș

Domnul  agent Suciu: doamnă dragă, lucrurile ăstea ar trebui să le cere i de la domnul Director,ț
eu sunt doar lider de sindicat al Poli iei Locale, nu pot să ... , dar dacă dori i noi suntem disponibili,ț ț
putem merge la comisii să discutăm despre munca noastră. Atât eu pot promite. 

Doamna consilier Todea: bine, mul umesc. ț
Doamna consilier Venig : putem calcula cât est valoarea totală a acestor majorări, pentru că i euș

acum am aflat ce înseamnă 12B – ul , că n-am tiut nici în comisie ce înseamnă 12B -ul. ș
Domnul Primar: e o jumătate de an. Cât este pe persoană, la noi , toate , cam 500 lei /lună cu

impozite i toate cele , este cam atâta ? ș
Doamna director Gindele: 347 lei  sau 349 lei pe lună. 
Domnul Primar: da, 347 lei x 6 luni x 20 de in i sau 19, câ i sunt. Nu-i o sumă pe care nu o poateș ț

suporta bugetul . Aici este vorba de un principiu. Dacă dumneavoastră accepta i bine, dacă nu, nu. Eu n-ț
am nicio pozi ie. ț

Domnul pre edinte Csizmadia: dacă mai ave i ceva de spus ? Dacă nu, supun la vot...ș ț
Domnul consilier Ciută: eu totu i a  mai avea ceva să spun , pot să mai cer 2 minute. Eu cred căș ș

dacă nu se aprobă, pot să spun că este o discriminare. Atâta timp cât ei sunt angaja ii primăriei, atâta timpț
cât to i angaja ii primăriei primesc normă de hrană, nu în eleg de ce nu i la Poli ia comunitară nu li seț ț ț ș ț
alocă exact aceia i sumă. ș

Domnul Viceprimar: a  întreba domnule Suciu, dumneavoastră ti i când s-a negociat salariul laș ș ț
colegii dumneavoastră ? A fost o discu ie în care domnul Primar a zis că această sumă este în salar . ti iț Ș ț
asta , da? Spune domnul Primar că dumneavoastră a i fost de acord i acuma veni i să ... deci care eț ș ț
situa ia ? Ce s-a întâmplat ? ț

Domnul  agent Suciu: eu vă spun . În momentul în care s-au majorat salariile , salariile poli i tilorț ș
locali nu au fost la nivelul salariilor celor din primărie, un referent 3, cum suntem noi, în primărie avea
un salar mai mare. i atunci , salariile s-au trimis la Prefectură pentru avizare, de acolo s-au trimis înapoiȘ
că nu s-au calculat corect. Noi am avut o normă de hrană de 600 lei i atunci am avut o discu ie cu dl.ș ț
Primar să nu depă im noi salariile din Primărie, vom include norma de hrană în salariu i a a am ajuns cuș ș ș
salariile la acela i nivel cu cei din Primărie. Deci noi nu avem cu un leu mai mult decât cei din Primărie. ș

Domnul Primar : la categoria la care sunte i cu studiile. ț
Domnul  agent Suciu : da, sigur. i atunci ne-am în eles cu dl. Primar, în momentul în care toatăȘ ț

primăria va primi indemniza ia de hrană vom primi i noi. Noi de la 1 ianuarie nu am primit. ț ș
Domnul Viceprimar: o altă întrebare. Crede i dumneavoastră că de când s-a ridicat salariul au fostț

îmbunătă iri,  crede i că lucra i mai mult  ? Sau cum vede i dumneavoastră realizarea dumneavoastră?ț ț ț ț
Haide i  să merg mai departe. Sunte i  4 – 5 persoane, care atunci când vă sun, în maxim 3 – 5 minute,ț ț
oriunde sunte i, ne ajuta i. Dar restul ce face, cu restul ce facem, nu vă supăra i i v-am spus pe fa ă, iț ț ț ș ț ș
spun în fa a tuturor colegilor, nimic nu s-a întâmplat, i cred că pot să confirme i colegii,  poate euț ș ș
gre esc, poate să spună oricine. V-a  ruga foarte frumos, dacă se votează, să se vadă ceva, pot să spună iș ș ș
colegii mei ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. V-am spus atunci , dacă sunt 3 – 4 care tot timpul ne
fac de ru ine, i ridicăm salariul la toată lumea nu e bine.   ș ș

Domnul  agent Suciu : eu nu zic că nu s-ar putea mai bine, i sigur totdeauna este loc de mai bine,ș
dar  acuma nici  să  băgăm pe  toată  lumea în  aceia i  oală.  Deci  ,  asta  ,  încă  o  dată  zic,  e  problemaș
conducerii care, trebuie să restructureze, să vadă unde e problema, unde se gre e te. Noi, cred că a iș ș ț
văzut, am încercat , sper că vom reu i în continuare să schimbăm lucrurile, dar, trebuie i o anumită , ceș ș
să zic, schimbare a mentalită ii. ț

Domnul consilier One  : a  avea i eu de spus ceva. Nu cred că s-a făcut o discriminare între unț ș ș
coleg sau altul, cred că cel mai în măsură ar fi domnul director să răspundă la întrebările pe care le-a
expus domnul Viceprimar, mie îmi pare foarte rău că nu este aicea domnul Ecsedi, pentru că i el trebuiaș
să sus ină demersurile colegilor dânsului, sau să aibă un punct de vedere. Eu cred că trebuie să fim deț
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acord, este ceea ce spune legea până la urmă. Mergem pe un articol de lege i cred că noi ar trebui să fimș
de acord i să sus inem demersurile Poli iei Locale. Mul umesc.  ș ț ț ț

Domnul pre edinte Csizmadia: doamna Secretar : ș
Doamna Secretar: eu doar un minut a  dori, să-i răspund domnului consilier Ciută. La edin a deș ș ț

data trecută, când s-a mai pus problema indemniza iei i a normei de hrană pentru Poli ia Locală, amț ș ț
subliniat că restul func ionarilor publici i personalulu contractual din primărie primesc indemniza ie deț ș ț
hrană prin efectul Legii nr. 153, i asta este calculat  în buget, că vrea , că nu vrea Consiliul Local, esteș
obligatoriu a se acorda, iar Poli ia Locală, beneficiază pe o lege specială de o normă de hrană, care esteț
cu mult mai mare decât indemniza ia de hrană pe care o primesc ceilal i angaja i. Diferen a dintre celeț ț ț ț
două este că, norma de hrană  a Poli iei Loale este o sumă netă, în mână, pe care în momentul în careț
dumneavoastră  o aproba i  ,  suma aia  net  se  ia  în  mână.  Colegii  din  Primărie,  respectiv  func ionariiț ț
publici i persoanlul contractual primesc o indemniza ie de hrană care este impozabilă. i pentru normaș ț Ș
de hrană, trebuie aprobare specială prin hotărâre a Consiliului Local , conform Legii Poli iei Locale i aț ș
Hotărârilor de Guvern care reglementează acest domeniu. De aceia nu au primit i ei de la 1 ianuarie,ș
laolaltă cu ceilal i angaja i, plus că este o sumă cu mult mai mare. De asemenea, Hotărârea de Guvernț ț
171 arată că dacă în buget nu sunt prevederi bugetare care să asigure pe zi calendaristică aceaste norme
de hrană pentru Poli ia Locală, Consiliul Local poate stabili o perioadă calendaristică mai scurtă pentruț
care acordă această normă de hrană i din acest considerent , ca să fie cât de cât echitabil i fa ă deș ș ț
ceilal i angaja i, pentru ca să se primească aproximativ aceia i sumă Poli ia Locală cu ceilal i angaja i,ț ț ș ț ț ț
executivul a promovat proiectul de hotărâre cu cele 10 zile lucrătoare. Mul umesc frumos. ț

Domnul Primar: ca să fie aceia i sumă cu  angaja ii ...ș ț
Doamna consilier Mărginean : ca urmare a punctării de către doamna Secretar , consider că nu est

e  o discriminare ,  a a  cum s-au folosit  colegii  în  cuvântările  anterioare,  i  nu trebuie mers  pe liniaș ș
populistă că e discriminare dacă ceilal i angaja i ai  primăriei primesc. Aici legea dă posibilitatea, dacăț ț
există  condi ii  sau  există  argumente  pentru  acordarea  acestor  sume  sau  nu.  Deci,  nu-i  vorba  de  oț
discriminare, este vorba de o posibilitate, atunci când condi iile sunt întra-devăr, i posibilită ile , dar înț ș ț
acela i timp  aceste posibilită i ar trebui să conveargă în ideea că această autoritate, respectiv Poli iaș ț ț
Locală are o muncă excep ională. ț

Domnul pre edinte Csizmadia: dacă nu mai ave i întrebări supun la vot. Cine este pentru ? ș ț
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 13 voturi pentru, 6 ab ineri (domnii i doamnele consilierț ș

Keizer Ludovic, Petkes Josif, Hágó Attila-Nándor, Venig Gabriela, Mărginean Eva, Csizmadia Zsolt).  iș
0 voturi împotrivă 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri pentru organizarea „Zilelor Iancului” din satul
Ianculeşti - ini iator dl. Consilier Local Ioan One , ț ț

Comisia  juridică:  aviz  favorabil  din  punct  de  vedere  juridic  fără  să  decidem asupra  sumei  .
Comisia economică să dea verdictul asupra sumei  

Comisia învă ământ: aviz favorabil.ț
Comisia economică: aviz favorabil, inclusiv asupra sumei. 
Comisia urbanism: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia: comentarii dacă ave i , observa ii, dacă nu, supun la vot . Cine esteș ț ț

pentru ?  
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 ab ineri  i 0 voturi împotrivă . ț ș

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardului  - legitimaţie de
parcare gratuită pentru persoanele cu handicap - ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

Comisia juridică: aviz favorabil . 
Comisia învă ământ: aviz favorabil.ț
Comisia economică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: aviz favorabil. 
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Domnul pre edinte Csizmadia: observa ii dacă ave i , dacă nu, supun la vot . Cine este pentru ?ș ț ț
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 ab ineri  i 0 voturi împotrivă . ț ș

5.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a serviciuluiș ț
public de salubrizare al municipiului Carei - ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács, 

Comisia juridică: aviz favorabil . 
Comisia învă ământ: asemenea.ț
Comisia economică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia:  dacă ave i observa ii ? Domnul Ciută, vă rog.  ș ț ț
Domnul consilier Ciută: nu se poate discuta proiectul de hotărâre pentru că nu avem raportul

compartimentului de specialiate
 Domnul pre edinte Csizmadia:  dacă nu ave i alte observa ii supun la vot . Cine este pentru ? ș ț ț
Domnul consilier Ciută: deci nu avem raport de specialitate la acest proiect de hotărâre , legea nu

ne dă voie ...
Doamna Secretar : este, este . 
Domnul Primar : nu avem raportul comisiei ? 
Doamna Secretar : nu, domnul Ciută vorbe te de raportul Serviciului de Urbanism ș
Domnul consilier Ciută: da , de raportul compartimentului de resort. ..
Doamna Secretar : da, este, este . Îmi pare rău, nu a i primit în materialul de edin ă ?ț ș ț

 Domnul consilier Ciută:  i mie îmi pare rău dar nu putem discuta , ș
Doamna Secretar : o secundă, este , există, dacă putem întrerupe 2 minute edin a, o sun pe colegaș ț

să aducă raportul .
Doamna Mărginean: trecem la următorul punct 
Domnul consilier Ciută: numai pu in, în fa ă nu este, acum nu este , nu ? ț ț
Doamna Secretar : este domnule Ciută, există raport al compartimentului de specialitate, poate că

din gre eală nu am pus în materialul dumneavoastră. ș
Domnul Viceprimar : domnule pre edinte, nu e nicio problemă , putem tot amâna pe luni i acestș ș

material, 
Domnul pre edinte Csizmadia:   punctul 7, o să revenim la punctul 6 imediat . ș
Domnul  Primar : domnule Pre edinte, domnul Viceprimar are o propunere . ș
Domnul Viceprimar: eu am avut o propunere , pentru luni, dar dacă crede i că ar trebui să facemț

mai repede , putem să facem i pentru treaba asta i pentru tarif, cum crede i. ș ș ț
Domnul  Primar : doamna Secretar, dacă luni vrem edin ă extraordinară, azi ce e , mar i,  seș ț ț

poate ? 
  Doamna Secretar : da, bineîn eles. ț

Domnul Viceprimar: pe lângă punctul 2 introducem i punctul 6. ș
Doamna  Secretar  :  îmi  cer  scuze,  poate  nu  am  pus  în  materialul  dumneavoastră  raportul

Serviciului Urbanism , dar există ...
Domnul Ciută : nici colegii nu au ... 
Domnul Primar : domnul Pre edinte, vă rog să supune i la vot ca să amânăm punctul , ce-i ăsta,ș ț

6 , în următoarea edin ă, să amânăm punctul 2 i 5 , ba nu, punctul 6 pentru următoarea edin ă. ș ț ș ș ț
Domnul pre edinte Csizmadia: cine este de acord cu propunerea domnului Primar ? ș
Se votează propunerea domnului Primar i  ș se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 ab ineri  i 1 votț ș

împotrivă (domnul consilier Ciută). 

6.  Proiect  de  hotărâre  nr. 335/16.07.2019  privind  aprobarea  amenajării  unei  terase  pe  domeniul
public al Municipiului Carei  - ini iator dl. Viceprimar Ludovic Keizerț

Comisia juridică: aviz favorabil . 
Comisia învă ământ: discu ii în plen.ț ț
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Comisia economică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte Csizmadia:  dacă ave i observa ii ? Doamna Vș ț ț énig, vă rog. 
Doamna consilier Vénig : eu în eleg că acuma e la modă să se a eze mese pe domeniul public , eț ș

binevenit, e la modă, e frumos , este unde este. Dar locul acesta, fiind pe starda unde este o  coală, oș
grădini ă, vis-a-vis de trecere de pietoni, din păcate nici desenul, a a cum am constatat eu la fa a loculuiț ș ț
nu prea corespunde dimensiunilor existente, eu cred că e o zonă foarte aglomerată i periculoasă pentruș
copii, pentru mămici cu cărucioare, deci sunt de acord să se facă terase dar nu cred că zona respectivă
este potrivită pentru a a ceva. ș

Domnul pre edinte Csizmadia: observa ii dacă ave i , dacă nu, supun la vot . Cine este pentru ?ș ț ț
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 12 voturi pentru, 7 ab ineri ( domnii i doamnele consilierț ș

Vénig Gabriela, Putovici Tunde, Todea Carmen, Cioltean Ioan , Pău an Bujor, Szulak Lavinia, Racol aș ț
Ioan)  i 0 voturi împotrivă . ș

7.  Proiect  de  hotărâre  nr. 341/16.07.2019 privind aprobarea amenajării  unei  terase  pe  domeniul
public al Municipiului Carei  - ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

Comisia juridică: aviz favorabil . 
Comisia învă ământ: discu ii în plen.ț ț
Comisia economică: discu ii în plen.ț
Comisia urbanism: discu ii în plen.ț
Doamna consilier Mărginean : iară i nu este referat. Nu este referat deci nu putem , ș
Doamna consilier Vénig : din păcate iară i nu avem referat de specialitate. ș
Domnul pre edinte Csizmadia: înseamnă că sunte i de acord să fie amânat pentru edin a de luni? ș ț ș ț
Consilierii , cu unanimitate, sunt de acord cu amânarea discutării proiectului pentru ziua de luni. 

Domnul pre edinte Csizmadia: la punctul ș Diverse dacă ave i altceva? ț
Domnul consilier Leitner: nu s-ar putea ine edin ele mai de diminea ă ? ț ș ț ț
Doamna consilier Mărginean : ar trebui la o oră mai târzie ...
Domnul consilier Leitner, domnul Pău an:  ar trebui să începem pe la ora 9, hai ora 10  . ș
Doamna consilier Mărginean : i cei care lucrează toată ziua ? ș
Domnul  Primar  :  doamna  Secretar  ,  referitor  la  terase  a i  avut  o  ini iativă  să  facem  unț ț

Regulament, în primul rând cum să arate actele când le depun , nu că vine unul cu un proiect, altul vine
cu o schi ă, nu po i pricepe ce vrea, trebuie să întocmim un Regulament i să nu poată depune până nuț ț ș
respectă regulamentul acela, pentru că , din principiu , Biroul Urbanism i poate nici Primarul nu vor fiș
de acord cu ce se propune acolo dar să existe , uite a a trebuie să fie documenta ia , până în septembrie săș ț
facem un Regulament pentru că din septembrie oricum nu va mai vrea nimeni terese. 

i a  mai dori ceva . Nu tiu , dar sunt întrebat , i e i Consiliul Local întrebat , vrem să preluămȘ ș ș ș ș
Clubul Elevilor, respectiv Clubul Sportiv colar Carei ? Înseamnă că Ministerul i Învî ământul va plătiȘ ș ț
salariile, noi vom plăti regia acestor institu ii , încălzirea, repara iile, i altele . Părerea mea e că trebuieț ț ș
să îi preluăm că sunt ai no tri. O  singură problemă am , cu Clubul Elevilor. Sunt numai 8 posturi, în 30ș
de ani au reu it să reducă numărul celor de acolo, ei cer un ofer, nu primesc, în fine. Dacă sunte i deș ș ț
acord, eu răspund la ei că vom prelua aceste institu ii. Practic, Clubul colar Sportiv era Liceul Teoretic,ț Ș
mai primeau ceva bănu i câteodată dar profesorii erau salaria i i aveau catedra acolo dar vreau să văț ț ș
informez că eu unul a  propune să preluăm aceste institu ii . ș ț

Doamna consilier Szulak: eu sunt direct interesată de propunerea aceasta pentru că fiul meu este
foarte activ la mai multe specializări ale clubului . 

Domnul Primar : ei au avut parte de un tratament destul de, tiu eu,  ambiguu , mai anii trecu i, auș ț
vrut să-i  desfiin eze să-i treacă la clubul din Satu Mare, tot felul de interese i nu tiu cum , întrebareaț ș ș
mea  este  la  învă ământ,  în  general  la  Inspectoratul  colar,  ei  au  vreo  viziune  cum  ar  trebui  săț Ș
func ioneze, câte sec ii sau ce anume ar trebui să func ioneze , că încă o dată vă spun , acolo acum 40 –ț ț ț
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30 de ani acolo au fost 17 sau 18 grupe, 18 angaja i, tot felul de ... ț
Doamna consilier Szulak: eu sunt în învă ământ de 15 ani . Niciodată nu a fost o propunere înț

direc ia de interese a elevilor, să se vadă, să se analizeze în ce direc ie s-ar putea dezvolta cluburileț ț
acestea. Nu le-a păsat, nici când am fost eu copil , nu a fost deschidere la Inspectoratul colar în direc iaȘ ț
aceasta . E o viziune mai săracă de i acolo e o , cum să spun, acolo se pot vedea rezultate cu mult maiș
mult i se pot face lucruri cu mult mai frumoase decât în învă ământul clasic. Deci Inspectoratele colareș ț Ș
nu au  o viziune în ce prive te direc ia de dezvoltare a cluburilor , au stategii de abandon ...dar Clubulș ț
elevilor nu au încercat să îl dezvolte. 

Domnul  consilier  Ciută:  domnul  Primar  ,  în  data  de  21.05.2019 am avut  i  mi-a i  răspuns ,ș ț
întradevăr,  referitor la interpelarea dumneavoastră înregistrată sub nr. ... privind reabilitarea soclului
Statuii Avram Iancu vă comunicăm următoarele:având în vedere faptul că statuia nu  se află pe lista
monumentelor istorice, totu i consideră solicitarea unui punct de vedere din partea Direc iei Jude ene deș ț ț
Cultură Satu Mare privind necesitatea avizării  reabilitării  acesteia.  După primirea răspunsului vom
trece, în cel mai scurt timp , la realizarea lucrărilor propuse. Pute i să îmi spune i dacă ave i răspunsul ?ț ț ț
A i solicitat ? ț

Domnul Primar : am solicitat i ne-au spus să facem după capul nostru. Acuma îcercăm să căutămș
executan i, care se angajează la această lucrare, doi colegi de la Biroul tehnic – achizi ii lucrează peț ț
această temă. Eu sincer nu a  vrea să reabilităm i să fie cum a fost, pentru că această reabilitare trebuieș ș
făcută după ce s-au cheltuit foarte mul i bani, s-a făcut din marmură i a ie it ce a ie it.  Nimeni nuț ș ș ș
îndrăzne te să se apuce de această lucrare pentru că e interpretat politic, dacă nu faci bine se leagă ăla,ș
dacă faci nu tiu cum se leagă ăla i nu va fi u or să găsim un executant care să facă i bine i să fie iș ș ș ș ș ș
toată lumea mul umită. Va dura un pic până vom reu i să găsim pe cineva.  ț ș

Domnul consilier Ciută: deci proiectul de hotărâre e luat , se dădea la cineva să vadă cum i seș
făcea, deci nu-i nicio filozofie . 

Domnul Primar :  partea birocratică îi  rezolvată.  Mai  greu îi  cu făcutul.  Pentru că,  a i  zis  deț
investi ii i de proiecte, draci mâncăm până ajungem ca un proiect să fie avizat i să ne apucăm de el.ț ș ș
Mobilitate II , avem promisiuni că săptămâna asta, sau cel târziu luni , mar i primim aviz din partea ADRț
Cluj , să ne apucăm de ea. i a a mai departe. Foarte greu merg aceste lucruri, i sper să recuperăm în aȘ ș ș
doua parte a anului. i încercăm , iată public spun , v-a  ruga i pe dumneavoastră , poate găsi i o firmăȘ ș ș ț
care se angajează la lucrarea asta. M-a  bucura. ș

Domnul consilier Ciută: în regulă, poate chiar găsim pe cineva . 
Domnul Primar : chiar vă rog. Numai voi vă pute i lega dacă ceva nu-i în regulă, dar dacă aduce iț ț

voi pe cineva ... 
Domnul consilier Ciută: sigur...dacă se face ca lumea nu se leagă nimeni. 
Domnul Primar : ei ...
Domnul consilier Ciută: dacă se face ca lumea nu se leagă nimeni. i a  vrea, tot a a să spunȘ ș ș

Consiliului,  i  domnule Primar i  doamna Secretar, am de făcut o soma ie,  vă rog frumos respecta iș ș ț ț
Sentin a Civilă nr. 233/2019. O spun pentru Consiliul Local , am atacat în contencios administrativ UATț
Municipiul Carei cu o ac iune având ca obiect comunicarea de informa ii de interes public , hotărâreaț ț
spune clar , nu a i făcut apel,  ț obligă pârâta, să comunice reclamantului, informa iile de interes publicț
solicitate prin cererea înregistratî sub nr. ... Dacă în decurs de 5 zile nu primesc, mă văd nevoit să merg
mai  departe  .  Nu în eleg de ce atâta  încăpă ânare  ,  sau în eleg,  spune i  clar, pe direct,  că  nu avemț ț ț ț
contract, nu avem facturi, nimeni nu a plătit nimic. i este totul în regulă. i scăpa i. Ș Ș ț

Domnul Primar : dar ti i i dumneavoastră, ce mai vre i răspuns... ș ț ș ț
Domnul consilier Ciută: nu, păi... a , o tiu, deci asta este. Eu tiam dar îmi trebuie în scris. ș ș
Domnul Primar : domnu' coleg ...
Domnul consilier Ciută: bun, până la urmă tot o să mi le da i. ț
Domnul Primar : constat că nu v-a i schimbat de loc . ț
Domnul consilier Ciută: ar da rău la vârsta mea să mă mai schimb...
Domnul Primar : nu tiu de ce mă mai mir ...ș
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Domnul consilier One  : eu am probleme mai importante, nu să ne facem campanie electorală.ț
Este în felul următor, chiar dacă voi  risca să fiu considerat din nou du manul copacilor, a a cum s-a maiș ș
spus de către unii , vreau să vă aduc la cuno tin ă faptul că avem o problemă gravă cu plopii care sunt peș ț
drumul spre Iancule ti, în luna iulie au fost ni te furtuni i câteva crengi considerabil de groase au  căzutș ș ș
i erau să se întâmple anumite catastrofe. Eu vin cu rugămintea din nou, la conducerea primăriei i apelezș ș
i la dumneavoastră pentru că este un real pericol pentru cetă enii care umblă acolo cu ma inile . Vă rogș ț ș

foarte frumos să facem toate procedurile pentru că din câte tiu eu acei copaci sunt marca i , deci trebuieș ț
doar ..., nu tiu care este procedura exactă, trebuie doar vorbit cu Direc ia Silvică, nu tiu care este exactș ț ș
procedura, dar trebuie să ne informăm , să îi tăiem pe ace tia, i să plantăm al i copaci. Deci , încă o datăș ș ț
spun, cu riscul de a fi considerat du manul copacilor, mai bine răspund politic decât să moară oameniș
pentru că mai importantă este siguran a cetă enilor decât să câ tig politic 1 vot sau 2 voturi. Nu cred căț ț ș
este important acest lucru, este important ca oamenii să se simtă în siguran ă. ț

Doamna consilier Mărginea: drumul către Iancule ti apar ine domeniului public Carei ? ș ț
Domnul Primar : e drumul ora ului, nu este jude ean , din păcate, dar nimeni nu se angajează laș ț

Carei să vină să taie vreun copac ca să nu aibă belele cu reclama iile de rigoare. Nu există să nu fimț
reclama i firma, sau cine taie, vreun copac. Asta-i  problema domnuț ' consilier. Nu contează oamenii, nu
contează copacii. Problema este atmosfera creată , când îndrăzne te cineva să facă o treabă , trebuie să seș
gândească de 10 ori să vină la Carei să facă o treabă , să taie un copac uscat pentru că-i reclamat . Aici e
problema . 

Domnul consilier One  : eu vă în eleg dar dacă cade pe cineva un copac cine răspunde. ț ț
Domnul Primar : păi răspunde Primarul, sau nu tiu care ș
Domnul consilier One  : eu o să fac un proiect de hotărâre, probabil,  i o să-mi asum eu , euț ș

personal . 
Domnul Primar : nu , nu este cazul . Problema este atmosfera creată, care este total neprielnică.

Nimeni nu vrea să se angajeze să vină să taie un copac. Asta-i via a. ț
Domnul consilier One  : nu vreau să intrăm într-un dialog...ț
Domnul Primar : nici nu e cazul ... nu vin să taie ....
Domnul consilier One  : nu vreau să intrăm într-un dialog în Consiliul local pe acest subiect darț

asta nu înseamnă că dacă datorită unor factori externi se întâmplă unele catastrofe, din cauză că ne este
frică de anumite sesizări, eu nu cred că trebuie să fim înfrico a i, atâta timp cât respectăm legea,  i pânăș ț ș
la urmă protejăm cetă enii de ni te catastrofe, din punctul meu de vedere , domnuț ș ' Primar. 

Domnul Primar : o să tăiem ace ti copaci , cu toate riscurile . ș

Domnul pre edinte Csizmadia:  dacă nu mai ave i alte întrebări consider edin a încheiată. O ziș ț ș ț
bună în continuare. 

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