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        R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CAREI 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL  
al şedinţei extraordinare, cu caracter de îndată din data de 27.10.2021 

a Consiliului Local al Municipiului Carei  

 

 

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

caracter de îndată, din data de 27.10.2021 de Primarul Municipiului Carei, iar invitaţia s-a transmis 

doamnelor şi domnilor consilieri împreună cu proiectele de hotărâri existente pe ordinea de zi, în data de 

26.10.2021. 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. Domnul CSIZMADIA ZSOLT     

2. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN 

3. Domnul KEIZER LUDOVIC        

4. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA   

5. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE 

6. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN         

7. Domnul PETKES IOSIF 

8. Domnul ROMAN ADRIAN  

9. Doamna ȘORIAN BIANCA-SORINA     

10. Domnul TABI GYÖRGY-ZSOLT    

11. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT   

12. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI     

13. Doamna TODEA CARMEN  

14. Doamna TÓTH ENIKŐ          

15. Domnul UJLAKI GÁBOR      

 

 

 Lipsesc : domnul  Kovács Eugen – Primarul Municipiului, domnul consilier BONTEA DAN-

GABRIEL, domnul consilier HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR, doamna HALLER ERIKA – TÜNDE, 

doamna consilier VÉNIG GABRIELA, delegatul sătesc al satului Ianculești, domnul ONEȚ 

SEBASTIAN.  

 Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul Tempfli Vasile-Adalbert -  preşedinte de Ședinţă. 

 Participă la şedinţa ordinară, doamna Adela-Crina Oprițoiu –  Secretar General al Municipiului, 

doamna Carmen Egli – Director Executiv Direcția Tehnică, reprezentanții presei. 
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 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : Bună ziua. Ne-am adunat azi pentru ședința 

extraordinară cu caracter de îndată a Consiliului local al Municipiului Carei. Pe lângă cele două puncte 

de pe ordinea de zi avem și un punct suplimentar. 
 

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

 

      1.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți pe baza  

 documetației tehnice pentru obiectivul de investiţii „Extindere Şcoala Gimnazială Vasile 

 Lucaciu cu corp nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare clădiri existente din  Municipiul Carei,  

 str. Vasile Lucaciu nr. 16”, faza proiect tehnic și execuție lucrări – inițiator dl. Primar Eugen 

 Kovács 

 

      2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de 

evaluare a probei  interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și 

director adjunct din  unităţile de învăţământ  preuniversitar de stat din Municipiul Carei – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

      3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

 2021 al Spitalului Municipal Carei -  sursa F – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Se supune la vot ordinea de zi modificată şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 15 

consilieri locali  prezenţi la şedinţă. 

 

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre : 

  

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți pe baza  

documetației tehnice pentru obiectivul de investiţii „Extindere Şcoala Gimnazială Vasile 

Lucaciu cu corp nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare clădiri existente din  Municipiul Carei,  

 str. Vasile Lucaciu nr. 16”, faza proiect tehnic și execuție lucrări – inițiator dl. Primar Eugen 

 Kovács 

                 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : dacă dorește cineva să intervină la acest punct din 

partea consilierilor sau a executivului ? 

                                                                

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de 

 evaluare a probei  interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și 

 director adjunct din  unităţile de învăţământ  preuniversitar de stat din Municipiul Carei – 

 inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : discuții în plen 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: discuții în plen 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul Fazakas: din partea formațiunii UDMR-FDG îl propunem pe domnul Roman Adrian. 

 Domnișoara Șorian: din partea PSD nu avem propuneri. 
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 Domnul Timoc: din partea PNL nu avem propuneri. 

 

 Se supune la vot modalitatea de ”vot deschis” și se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 

 voturi împotrivă.  
 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2021 al Spitalului Municipal Carei -  sursa F – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință. 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : dacă dorește cineva să intervină la acest punct din 

partea consilierilor sau a executivului ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

          Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert: epuizându-se punctele de pe ordinea de zi  

 

  

 

 

           Președinte de ședință                 Secretar General  

           al Municipiului Carei          

           Tempfli Vasile-Adalbert              cj. Adela-Crina OPRIȚOIU 


