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

PROCES VERBAL
 al şedinţei extraordinare din data de 29.04.2022,

a Consiliului Local al Municipiului Carei

Consiliul local al Municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa extraordinară din

data  de  29.04.2022,  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  27.04.2022.

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.

Din 17 consilieri locali în funcție sunt prezenți următorii 15 consilieri locali în funcție :

                               

1. Domnul BONTEA DAN-GABRIEL
2. Domnul CSIZMADIA ZSOLT
3. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN
4. Doamna HALLER ERIKA TÜNDE
5. Domnul KEIZER LUDOVIC
6. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA
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

Lucrările şedinţei sunt conduse de către doamna Tóth Enikő -  preşedinte de şedinţă.
Participă la şedinţa ordinară domnul Kovács Eugen – Primarul Municipiului, Secretarul General

al Municipiului, directori și șefi de servicii din cadrul Primăriei Municipiului Carei, reprezentanții presei
și domnul Oneț Sebastian delegat sătesc al satului Ianculești.
   Lipsesc motivat  domnul  consilier  HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR și  domnul consilier  LÚKÁCS-
RÁKOCZI LEVENTE.

Doamna preşedinte Tóth Enikő: bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului
local  al  Municipiului  Carei  din  data  de  29  aprilie.  Pe  ordinea  de  zi  avem  15  puncte  și  2  puncte
suplimentare.

Doamna preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi după cum urmează :
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1. Depunerea jurământului de către domnul consilier local ales Merca Ioan

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2021 al Fundației 
Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” – inițiator dl. Primar Eugen 
Kovács

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2021 al S.C. Piețe-
Parcări S.R.L. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2021 al S.C. CAREI 
TRANS BUS S.R.L. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale 
Municipiului Carei la 31.03.2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
31.03.2022 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 
31.03.2022 - venituri proprii învățământ – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 
31.03.2022 - credite interne – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
31.03.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”  – 
inițiator dl. Primar Eugen Kovács

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
31.03.2022 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
31.03.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
31.03.2022 al Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății în 36 rate lunare a debitului restant al S.C. 
PIEȚE PARCĂRI S.R.L. Carei către U.A.T. Municipiul Carei – inițiator dl. Primar Eugen 
Kovács

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen 
Kovács

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii
imobilului teren, identificat prin CF 109265 Carei, nr. top. 6497/17, situat pe Calea Armatei 
Române – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

SUPLIMENT

16. Proiect de hotărâre  pentru modificarea HCL nr 9/25.01.2021 privind aprobarea Strategiei
de  Parcări  aplicabile  în  Municipiul  Carei,  completat  și  modificat  prin  HCL  nr.
268/08.12.2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare executării lucrării DRUM DE 
ACCES la PARCUL SOMOS în cadrul investiției ”AMENAJARE PARC DE AGREMENT
SOMOS ÎN MUNICIPIUL CAREI” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată cu cele 2 puncte suplimentare și se aprobă cu  15 
voturi pentru. 

Doamna Președinte de ședință dă citire încheierii Judecătoriei Carei nr 479/2022 definitivă.

Domnul consilier local ales Merca Ioan depune jurământul.

În sală sunt 16 consilieri locali în funcție.

Se votează procesele verbale ale ședințelor consiliului local din :
– 09.02.2022  - care se voteză cu 16 voturi pentru,
– 14.02.2022  - care se voteză cu 16 voturi pentru,
– 25.02.2022  - care se voteză cu 16 voturi pentru,
– 03.03.2022  - care se voteză cu 16 voturi pentru,
– 09.03.2022  - care se voteză cu 16 voturi pentru,
– 17.03.2022  - care se voteză cu 16 voturi pentru,
– 31.03.2022  - care se voteză cu 16 voturi pentru,
– 01.04.2022  - care se voteză cu 16 voturi pentru,
– 05.04.2022  - care se voteză cu 16 voturi pentru,
– 07.04.2022  - care se voteză cu 16 voturi pentru,
– 12.04.2022  - care se voteză cu 16 voturi pentru,

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2021 al Fundației Centrul 
de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: am luat la cunoștință 
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu s-a întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?                   

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2021 al S.C. Piețe-Parcări 
S.R.L. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : 3 voturi pentru și 1 vot împotrivă
Comisia învățământ: am luat la cunoștință 
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu s-a întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?
Domnul Bontea: doamnelor și domnilor am studiat problema în amănunt dar situația financiară arată că 
această societate cu răspunderi limitate are o pierdere de 51.919 lei, e adevărat și capitalurile sale sunt 
negative, dar în cee ace și-au planificat ca și venituri și cheltuieli, văd la venituri suma de 83.551 iar la 
cheltuieli 93.007 lei ceea ce mă face să văd că se perpetuează la nesfârșit această gaură neagră. Am mai 
discutat și în ședințele anterioare și chair și în ședințele de comisie când a fost vorba de Piețe-Parcări că 
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nu e bine ce se întâmplă de aceea vin și vă invit dragi colegi să discutăm o data calm, să punem o data 
capăt acestei găuri și să dăm un vot negative atât punctului 3 de pe ordinea de zi cât și punctului 10 de pe
ordinea de zi și să găsim o soluție prin care această societate poate fi reformatată, poate fi pusă pe linia sa
de plutire. E adevărat că e o procedură destul de complicate dar nu cred că dacă în momentul de față 
punem capăt acestei situații neplăcute nu se vor găsi în viitorul apropiat de a pune pe picioare, sub o altă 
formă, această societate. Vă mulțumesc.
Domnul Roman: permiteți-mi să intervin, într-adevăr bilanțul este negativ însă eu apreciez că la capitolul
creanță, adică la facturi neîncasate, vă o scădere fața de anul trecut, deci oarecum o mai bună gestionare. 
Întradevăr trebuie găsită o soluție, faptul că la punctul 3 să ne împotrivim  nu este benefic pentru că 
bilanțul este pe anul 2021, trebuie să luăm la cunoștință nu neapărat să-l aprobăm, sigur avem argumente 
pro și contra dar este maim ult o chestier procedurală, eu vă rog să aprobăm bilanțul pentru că acest 
bilanț are un termen de depunere, fără votul nostrum nu va putea fi depus iar vă sfătuiesc de comun acord
cu compartimentul juridic, economic, cu noi înșine să găsim soluții pe viitor pentru a ajuta maim ult 
această societate nu neapărat pentru a o închide sau să găsim alte forme. Eu totuși sunt optimist că se 
poate adduce pe un făgaș normal atât societatea cât și indicatorii economico-financiar. Mulțumesc.

NU : Domnul BONTEA DAN-GABRIEL, Domnul TIMOC TITEL-ANDREI  -  2
ABȚINERI : Doamna TODEA CARMEN, Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN - 2

Proiectul se aprobă cu 12 voturi pentru,  2 voturi împotrivă  și  2 abțineri.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2021 al S.C. CAREI 
TRANS BUS S.R.L. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: am luat la cunoștință 
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu s-a întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?                  

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale 
Municipiului Carei la 31.03.2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu s-a întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?                  
Domnul Bekő: foarte pe scurt, rezultatele opținute pe primele trei luni, veniturile sunt bune cu o creștere
de peste 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, la cheltuieli la anumite capitole sunt depășiri mai
ales cu costurile enorme la utilități, rezultatele sunt promițătoare până la sfârșitul anului. Deocamdată
suntem în grafic dar mai este mult până la sfârșitul anului.

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
31.03.2022 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
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Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu s-a întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?                  

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 
31.03.2022 - venituri proprii învățământ – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu s-a întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?                  

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 
31.03.2022 - credite interne – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu s-a întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?                  

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
31.03.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”  – inițiator dl.
Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu s-a întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?                  

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
31.03.2022 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : 3 voturi pentru și un vot împotrivă 
Comisia învățământ: am luat la cunoștință și o abținere 
Comisia urbanism: 3 voturi pentru și o abținere
Comisia juridică: nu s-a întrunit
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Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?
Domnul Bontea: referitor la cee ace s-a discutat anterior, ca o concluzie eu sper ca întradevăr nu vom mai
discuta ci vom și lua măsuri în cee ace privește găsirea unei soluții în a scoate această societate din 
impasul în care se află. Noi nu vom vota, v-am spus anterior pentru că, încă o dată, nu e bine să votăm 
situțiile financiare, să facem că vorbim despre ele dar nu luăm nici o măsură. Cu toții suntem de acord că 
nu este bine cee ace se întâmplă acolo, întradevăr cifrele o arată, dar hai să stăm de vorbă să găsim o 
soluție și să o rezolvăm în termenul cel mai scurt. Mulțmesc.
Domnul Primar: trebuie să reacționez domnule consilier, astea sunt populisme, nu se pot lua măsuri prin 
care să vă propun să facem infuzie de capital, lichidăm societatea și am rezolvat problema. Dar dacă 
totuși votați această propunere și vine Cortea de Conturi și vom plăti împreună, o să vă convină ? 
încercăm să găsim o soluție legală care să corespundă tuturor cerințelor. Nu faptul că nu se încearcă 
lichidarea acestei probleme ci nu e așa de simplu.
Domnul Bontea: orice vom spune altfel decât dumneavoastră nu înseamnă că sunt populisme. Este un 
fapt cert că nu este ok. E vorba de a pune punctul pe i, nu cred că ceea ce am spus sunt populisme, eu nu 
atac vă rog frumos să nu atacați nici dumneavoastră. Iar dacă discutăm hai să discutăm constructiv pentru
că acesta este rolul nostru. 

                 
NU : Domnul BONTEA DAN-GABRIEL, Domnul TIMOC TITEL-ANDREI  -  2
ABȚINERI : Doamna TODEA CARMEN, Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN - 2

Proiectul se aprobă cu 12 voturi pentru,  2 voturi împotrivă  și  2 abțineri.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
31.03.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu s-a întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?                  

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
31.03.2022 al Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu s-a întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?                  

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății în 36 rate lunare a debitului restant al S.C. PIEȚE 
PARCĂRI S.R.L. Carei către U.A.T. Municipiul Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : 3 voturi pentru și un vot împotrivă
Comisia învățământ: 1 abținere și restul am luat la cunoștință 
Comisia urbanism: 3 voturi pentru și o abținere 
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Comisia juridică: nu s-a întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?        
          
ABȚINERI : Domnul BONTEA DAN-GABRIEL, Domnul TIMOC TITEL-ANDREI Doamna    
TODEA CARMEN, Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN - 4

Proiectul se aprobă cu 12 voturi pentru,  2 voturi împotrivă  și  2 abțineri.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu s-a întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?                  

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 
imobilului teren, identificat prin CF 109265 Carei, nr. top. 6497/17, situat pe Calea Armatei 
Române – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu s-a întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?                  

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

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 9/25.01.2021 privind aprobarea Strategiei de 
Parcări aplicabile în Municipiul Carei, completat și modificat prin HCL nr. 268/08.12.2021 – 
inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu s-a întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?                  

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare executării lucrării DRUM DE 
ACCES la PARCUL SOMOS în cadrul investiției ”AMENAJARE PARC DE AGREMENT SOMOS
ÎN MUNICIPIUL CAREI” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
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Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu s-a întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?                  

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

Doamna preşedinte Tóth Enikő: am epuizat punctele de pe ordinea de zi, vă mulțumesc de participare.

 Președinte de ședință     Secretar General al Municipiului Carei
                   
                   Enikő  Tóth             cj. Adela-Crina OPRIȚOIU  
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