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        R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CAREI 

 

 

 

 

PROCES VERBAL  
al şedinţei ordinare din data de 23.05.2022, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

 
  Consiliul local al Municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa ordinară din data de 

23.05.2022, 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 18.05.2022. 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. 
 

  Au fost convocați să își exprime votul în cadrul ședinței următorii 18 consilieri locali în 

funcție : 
                          

1. Domnul BONTEA DAN-GABRIEL    

2. Domnul CSIZMADIA ZSOLT     

3. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN 

4. Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR  

5. Doamna HALLER ERIKA-TÜNDE    

6. Domnul KEIZER LUDOVIC     

7. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA    

8. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE  

9. Domnul MERCA IOAN 

10. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN        

11. Domnul PETKES IOSIF 

12. Domnul ROMAN ADRIAN         

13. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT    

14. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI     

15. Doamna TODEA CARMEN       

16. Doamna TÓTH ENIKŐ       

17. Domnul UJLAKI GÁBOR 

18. Doamna VÉNIG GABRIELA      
     

  Ordinea de zi transmisă consilierilor locali, stabilită prin dispoziția de convocare este 

următoarea : 

 

1. Depunerea jurământului de către domnul consilier local ales Binder Eugen 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea Evenimentului cultural CAREI FEST 2022   – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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4. Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri pentru organizarea celei de a XXI 

ediții a „Festivalului moților -  Zilele Iancului” din satul Ianculeşti  - inițiator Grupul de 

consilieri PSD 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru închirierea sălii Teatrului 

Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a 

Municipiului Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Grădiniței cu program prelungit nr.5 

și atribuirea numelui de ”Grădinița cu program prelungit Jean Calvin” – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării gărzii la domiciliu de către medicii 

specialiști angajați la Compartimentul ATI și Secția de Obstretică-Ginecologie din cadrul  

Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii 

al Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 

110145 Carei, în suprafață de 864 mp – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe,  

construcții, aparținând patrimoniului Municipiului  Carei – domeniul public – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe,  

Alei și spații verzi, aparținând patrimoniului Municipiului  Carei – domeniul public – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe,  

Terenuri, aparținând patrimoniului Municipiului  Carei – domeniul public – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe,  

Străzi, aparținând patrimoniului Municipiului  Carei – domeniul public – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

15. Diverse 

 

Materiale suplimentare 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe,  

Terenuri, aparținând patrimoniului Municipiului  Carei – domeniul privat – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorilor de inventar a mijloacelor fixe,  

Drumuri de exploatare, aparținând patrimoniului Municipiului  Carei – domeniul public și 

domeniul privat – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii lucrărilor de eliberare amplasament 

respectiv punere în siguranță pentru imobilul bloc de locuințe cu 16 apartamente, situat în 
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Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3, scara B, aprobate prin HCL nr 66/17.03.2022 – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență 

juridică în vederea depunerii demersurilor necesare pentru verificarea legalității Notei de 

neconformitate nr. 15476.3/12.04.2022, precum și a deciziei de soluționare a contestației, 

până la definitivare  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență 

juridică în vederea depunerii demersurilor necesare pentru verificarea legalității Notei de 

neconformitate nr. 153566.9 / 24.03.2022, precum și a deciziei de soluționare a contestației, 

până la definitivare  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul Ujlaki Gábor -  preşedinte de şedinţă. 

Participă la şedinţa extraordinară cu caracter de îndată domnul Primar al municipiului  ing. 

Eugen Kovács, Secretarul General al Municipiului Adela-Crina Oprițoiu, șefi servicii din ca-

drul aparatului de specialitate al Primarului, reprezentanții presei, domnul Oneț Sebastian del-

egate sătesc. 

  

 Lipsesc motivat domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR, doamna HALLER ERIKA-TÜNDE 

și doamnul KEIZER LUDOVIC. 
  

 Participă la ședința ordinară desfășurată următorii consilieri:     

                          

1. Domnul BONTEA DAN-GABRIEL    

2. Domnul CSIZMADIA ZSOLT     

3. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN     

4. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA    

5. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE 

6. Domnul MERCA IOAN    

7. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN        

8. Domnul PETKES IOSIF 

9. Domnul ROMAN ADRIAN         

10. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT    

11. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI 

12. Doamna TODEA CARMEN         

13. Doamna TÓTH ENIKŐ       

14. Domnul UJLAKI GÁBOR 

15. Doamna VÉNIG GABRIELA                        

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului local 

al Municipiului Carei din data de 23 mai 2022. Avem pe ordinea de zi 14 proiecte de hotărâre plus 

punctul diverse și 5 puncte suplimentare. 

 

  Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 15 consilieri   

locali. 

  

Domnul Președinte de ședință dă citire încheierii Judecătoriei Carei nr 583/2022 definitivă.  

Domnul consilier local ales Binder Eugen depune jurământul. 

În sală sunt 16 consilieri locali în funcție din 19 consilieri locali în funcție. 

 

Se votează procesele verbale ale ședințelor consiliului local din : 

– 21.04.2022  - care se voteză cu 16 voturi pentru, 



4/9 

 

– 29.04.2022  - care se voteză cu 16 voturi pentru, 

– 12.05.2022  - care se voteză cu 16 voturi pentru. 
 

      2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

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

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: am luat la cunoștință  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

                               

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

  

       3.  Proiect de hotărâre privind organizarea Evenimentului cultural CAREI FEST 2022   – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 
                             

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

4. Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri pentru organizarea celei de a XXI ediții a 

„Festivalului moților -  Zilele Iancului” din satul Ianculeşti  - inițiator Grupul de consilieri 

PSD 
 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : discuții în plen 

Comisia învățământ: 2 voturi pentru amânarea proiectului și un vot pentru  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: supun la vot propunerea comisiei de învățământ. 

Domnul Micovschi: a fost votat ordinea de zi, pe ordinea de zi este punctul respectiv la care s-a 

făcut o propunere din partea comisiei. 

Doamna Secretar: solicitările de amânare trebuiau făcute când s-a votat ordinea de zi. 

Domnul Primar: eu propun o pauză de 5 minute. 

Se reaia ședința. 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: supun la vot proiectul de hotărâre în forma inițială.  

                               

 Proiectul de hotărâre primește 5 voturi pentru (doamna Todea Carmen, domnul Binder Eugen, 

domnul Micovschi Adrian, domnul Bontea Dan și domnul Timoc Titel),  0 voturi împotrivă  și  11 

abțineri.  

 Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

 Domnul Micovschi: să se propună o variantă pentru că mai sunt doar 2 luni și trebuie să știm cam 

ce sumă se alocă să putem organiza Zilele Iancului. De aceea am insistat să supunem la vot azi ca să 

putem trece mai departe. 

 Domna Venig: așa cum am discutat și în comisie aș propune amânarea acestui punct, v-am spus 

în comisie și motivele, știm toți colegii că este un obicei șă se facă, nici acum nu suntem împotrivă să se 
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organizeze acest eveniment. Noi am fi votat acum o sumă care reprezintă doar cheltuielile programului 

cultural fără protocol. Nici pentru zilele orașului orice denumire ar avea nu chetuim pentru protocol, nu 

trăim în lumea protocolului, bănuiesc că toată lumea a citit materialul scrie foarte clar o să fie un pro-

gram și masă suedeză. Noi propunem să se facă un program concret, fără protocol. Propunerea noastră 

asta este. 

  Domnul Micovschi: de asta am insistat să se facă o propunere să putem avansa. 

  Domnul Primar: UDMR va vota această cerere în timp util doar să se lămurească ce a cerut 

doamna consilier și nu va fi nici o problemă. 

  Domnul președinte Ujlaki Gábor: supun la vot propunerea comisiei de învățământ. 

 

 Se supune la vot amânarea proiectului de hotărâre 11 voturi pentru, 0 abțineri, 5 împotrivă.  

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru închirierea sălii Teatrului Municipal 

Carei – Inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

                               

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

 

6. Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a Municipiului 

Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : discuții în plen 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

Domnul Fazakas: noi cândva am propus și votat deja stema Careiului. De ce trebuie iarăși?  

Domnul Georgescu: stema respectivă a fost refuzat la cei de la Comisia heraldică din motive de 

incompatibilitatea culorilor și de schimbarea formei, inclusive motivația a fost respinsă. Începem din nou 

proiectul. 

Domnul Fazakas: acum a fost respinsă? 

Domnul Georgescu: acum doi ani, o avizare durează aproximativ 2 ani, am reluat tema și asta este 

propunerea care este în concordanță cu propunerea comisiei. 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: supun la vot varianta I. 

                               

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

 

7. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Grădiniței cu program prelungit nr.5 și 

atribuirea numelui de ”Grădinița cu program prelungit Jean Calvin” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  
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Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

Domnul Primar: pentru cei care nu știu este vorba de grădinița de lângă Biserica Reformată, Jean 

Calvin a fost fondatorul Bisericii Reformate. 

                               

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

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării gărzii la domiciliu de către medicii special-

iști angajați la Compartimentul ATI și Secția de Obstretică-Ginecologie din cadrul  Spitalului Mu-

nicipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

                               

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

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al 

Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

                               

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

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 

110145 Carei, în suprafață de 864 mp – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

                               

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

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe,  

construcții, aparținând patrimoniului Municipiului  Carei – domeniul public – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  
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Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

Doamna Venig: vreau să întreb dacă periodic se fac reevaluări?  

Doamna Todea: la unele poziții valorile au crescut, altele au scăzut puțin, în alte poziții valorile 

au scăzut foarte mult, poate cineva să ne explice în linii mari variația asta? 

Domnul Primar: evaluările sunt făcute de un expert, nu știu dacă eu vă pot răspunde. În cazul în 

care facem o evaluare să zicem a unei străzi, astea nu se pot vinde nu știu de ce trebuie refăcute și să 

cheltuim bani dar sunt niște lucruri care sunt obligatoriu de făcut și nu avem de ales. 

Doamna Secretar: potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor din 3 în 3 ani toate imobilele, toate 

mijloacele fixe și mobile ale fiecărui UAT trebuie reevaluate. Reevaluările se fac de către un expert eval-

uator atestat. Ceea ce a observant doamna consilier se datorează faptului că unele imobile potrivit 

hotărârilor dumneavoastră sunt încadrate în domeniul public al municipiului iar altele în domeniul privat. 

În ceea ce privește imobilele din domeniul public acestea nu se depreciază în schimb cele încadrate în 

domeniul privat se amortizează, deci valorile se amortizează. De aceea acele valori din domeniul privat 

scad iar cele care sunt în domeniul public de principiu doar cresc pentru că pe valoare inițială cu care a 

fost inclusă în patrimonial municipiului se adaugă celelalte investiții care se fac pe parcursul anilor iar 

acea valoare nu se amortizează.  

                               

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

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe,  

Alei și spații verzi, aparținând patrimoniului Municipiului  Carei – domeniul public – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

                               

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

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe,  

Terenuri, aparținând patrimoniului Municipiului  Carei – domeniul public – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

                               

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

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe,  

Străzi, aparținând patrimoniului Municipiului  Carei – domeniul public – inițiator dl. Primar Eu-

gen Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 
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Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

                               

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

 

Puncte suplimentare 

 

 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe,  

Terenuri, aparținând patrimoniului Municipiului  Carei – domeniul privat – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

                               

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

 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorilor de inventar a mijloacelor fixe,  

Drumuri de exploatare, aparținând patrimoniului Municipiului  Carei – domeniul public și dome-

niul privat – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

                               

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

 

17. Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii lucrărilor de eliberare amplasament re-

spectiv punere în siguranță pentru imobilul bloc de locuințe cu 16 apartamente, situat în Municip-

iul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3, scara B, aprobate prin HCL nr 66/17.03.2022 – inițiator dl. Pri-

mar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : discuții în plen 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

                               

 Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență 

juridică în vederea depunerii demersurilor necesare pentru verificarea legalității Notei de ne-

conformitate nr. 15476.3/12.04.2022, precum și a deciziei de soluționare a contestației, până la de-

finitivare  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : discuții în plen 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

                               

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

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență 

juridică în vederea depunerii demersurilor necesare pentru verificarea legalității Notei de ne-

conformitate nr. 153566.9 / 24.03.2022, precum și a deciziei de soluționare a contestației, până la 

definitivare  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: consult comisiile  

Comisia economică : discuții în plen 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă dorește să intervină cineva? 

 Domnul Primar: pe scurt același meci cu autoritatea de manegment care consider noi că sunt 

nedrepte. Noi doar noi avem probleme, eu sper că vom câștiga și de data aceasta în instanță. 

                               

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

 

 Diverse 

 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă la punctul diverse vrea să intervină cineva? 

Domnul Timoc: am fost abordat de cetățeni din MV că s-a început colectarea gunoiului selectiv, 

care este un lucru foarte bun, dar în momentul în care vin să ridice gunoiul, acel gunoi care ar trebui adu-

nat separat este pus într-un singur utilaj. Iar al doilea aspect legat tot de acel punct de colectare, ușile sunt 

deschise tot timpul. 

Domnul Primar: din nefericire unii cetățeni din oraș au reușit să strice lacătele, acum negociem cu 

firma să facă ceva mai solid sau cu cip-uri, vom vedea. La prima remarcă nu vă pot răspunde. 

Domnul Timoc: poate ar trebui montate camera să vedem cine sparge ușile să reușim să stopăm. 

Domnul președinte Ujlaki Gábor: dacă nu dorește să intervină nimeni, declar ședința închisă. 

Mulțumesc pentru participare. 
 

                    Contrasemnează 

                         Preşedinte de şedinţă                 Secretar General al Municipiului Carei   

                          Ujlaki Gábor                                          cj. Adela-Crina OPRIȚOIU      


