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

PROCESUL VERBAL 
şedinţei extraordinare , cu cacarcter de îndată, din data de 30.07.2019

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

Consiliul local al municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa ordinară din data de
30.07.2019  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  29.07.2019. 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. Fazakas Zoltan 
2. Hágó Attila-Nándor
3. Keizer Ludovic  
4. Leitner Róbert-Attila
5. Müller Ioan  
6. Oneţ Ioan 
7. Păuşan Marcel-Bujor          
8. Petkes Iosif
9. Racolţa Ioan-Sorin
10. Roman Adrian
11. Szulák Lavinia-Carmen
12. Todea Carmen               

Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Fazakas Zoltan -  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 ș Fazakas Zoltan : bună ziua, doamnelor i domnilor, deschidem edin a.ș ș ț
Eu trebuie să preiau conducerea edin ei pentru că domnul Csizmadia nu este prezent . Nu tiu, cum stămș ț ș
cu prezen a , doamna? ț

Doamna  Secretar  :  sunt  prezen i  12  consilieri  locali.  Lipse te  domnul  consilier  localț ș
Cioltean,  domnul consilier  Ciută,  domnul consilier  Csizmadia,  doamna Mărginean,  doamna Putovici,
domnul Tempfli i doamna Vș énig, deci lipsesc 7 consilieri locali, sunt prezen i 12 consilieri locali, deciț
edin a poate începe. edin a e statutară. ș ț Ș ț

Domnul pre edinte ș Fazakas Zoltan : suntem statutari. 
Domnul Primar: eu a  men iona, doamna Secretar că edin a este de îndată pentru că a aș ț ș ț ș

am considerat să facem invita ia, nu tiu dacă în invita ie s-a men ionat acest lucru, i men ionez acestț ș ț ț ș ț
fapt ca să nu fie interpretabil pentru contestarea edin ei. Să fie consemnat acest lucru. ș ț
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Doamna Secretar : o să consemnez, dar dacă îmi da i voie să men ionez, i edin ele deț ț ș ș ț
îndată sunt tot edin e extraordinare , numai că, pentru rezolvarea unor treburi foarte urgente care nuș ț
suferă amânare, se convoacă de îndată, dar tot edin e extraordinare sunt. ș ț

Domnul Primar: tot edin e extraordinare, dar din interpretarea clasică în consiliul localș ț
era , ordinară 5 zile, extraordinară 3 zile , dar în cadrul extraordinarei este această convocare de îndată.
Pentru că lipsesc unii, al ii, i mai tii ce ...ț ș ș

Domnul pre edinte  ș Fazakas Zoltan :  avem ordinea de zi,  am mai primit un proiect de
hotărâre. A i primit to i proiectul ...ț ț

Domnul Petkes : nu , nu am fost după el. 

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

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execuţiei  ale  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  pe
trimestrul II, anul 2019, al Spitalului Municipal Carei  - ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács, 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2019, al Spitalului Municipal Carei  - ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács, 

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

4. 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, 

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  asigurării  gratuite  a  sălilor  de  sport  de  la  Liceul
Tehniologic  Iuliu  Maniu  i  de  la  Liceul  Teoretic  Carei  ,  pentru  organizarea  Turneuluiș
Interna ional de Handbal ț " MEMORIALUL MIRCEA DOHAN "

6. 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,   

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea restituirii dividendelor aferente anului 2018 încasate de la
APASERV SATU MARE SA
 

8. Diverse  
- Informare privind atacarea în contencios administrativ a unor hotărâri de consiliu , 
- adresa înregistrată sub nr. 9354/11.07.2019 a domnilor Ni escu Eugen i Dumitru Gheorghe, ț ș
Bucure ti         ș              

Domnul pre edinte ș Fazakas Zoltan : în consecin ă sunte i de acord cu punctele care provin din ț ț
proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi ? Cine este pentru ? 

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

Domnul Primar : domnule pre edinte, am mai pregătit un proiect de hotărâre ... ș
Domnul pre edinte ș Fazakas Zoltan : am prezentat ... 
Domnul Primar :  scuze , nu am fost atent . 

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre :

1. Proiect  de  hotărâre  privind  probarea  execuţiei  ale  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  pe
trimestrul II, anul 2019, al Spitalului Municipal Carei  - ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács 

Comisia juridică: nu s-a discutat.  
Comisia învă ământ: nu s-a discutat.ț
Comisia economică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: aviz favorabil.
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Domnul pre edinte ș Fazakas: cineva , ceva de adăugat la proiectul respectiv ? Dacă nu, supun la
vot . Cine este pentru proiect ? 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 12 voturi pentru, 0 ab ineri i 0 voturi împotrivă. ț ș

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, al
Spitalului Municipal Carei  - ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács 

Comisia economică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: aviz favorabil.
Domnul pre edinte ș Fazakas: cineva , ceva de adăugat ? Dacă nu, supun la vot . Cine este pentru

proiect ? 
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 12 voturi pentru, 0 ab ineri i 0 voturi împotrivăț ș
Domnul Primar :  dacă îmi permite i,  domnule Pre edinte.  Zicea colegul că este cadou pentruț ș

doamna Director, este ziua ei de na tere , îi urăm ș  La mul i ani̋ ț   i cadou este lipsa unui consilier. Îi mai̋ ș
urăm   La mul i ani ̋ ț    domnului consilier Adrian Roman , zi de na tere . Nu tiu cine dă de băut. ̋ ș ș

Domnul pre edinte ș Fazakas :   La mul i ani ̋ ț   . ̋

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului de salubrizare - ini iator dl. Viceprimarț
Ludovic Keizer  

Comisia economică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: discu ii în plen.ț
Domnul pre edinte ș Fazakas: cineva , ceva de adăugat ? Dacă nu, supun la vot . Cine este pentru

proiect ? 
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 12 voturi pentru, 0 ab ineri i 0 voturi împotrivăț ș

4.  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 economică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte ș Fazakas: ceva propuneri ? Cine este pentru ? 
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 12 voturi pentru, 0 ab ineri i 0 voturi împotrivăț ș

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport de la Liceul Tehniologic
Iuliu Maniu i de la Liceul Teoretic Carei , pentru organizarea Turneului Interna ional de Handbal ș ț "
MEMORIALUL MIRCEA DOHAN "

Comisia economică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte ș Fazakas : propuneri ? Cine este pentru ? 
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 12 voturi pentru, 0 ab ineri i 0 voturi împotrivăț ș

6.  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 economică: discu ii în plen. ț
Comisia urbanism: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte ș Fazakas :  comentarii , propuneri ? Pofti i .ț
Doamna consilier Szulak : nu am putut să nu sesizez că aceea terasă func ionează. Sunt pentruț

terase, dar am remarcat că func ionează de cel pu in o săptămână. Deci nu au avut răbdare să a tepteț ț ș
aprobarea. 

Domnul pre edinte ș Fazakas : i eu am observat dar văd că este conform cum scrie la noi ... ș
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Doamna consilier Szulak : tiu, dar conform legii trebuie să a tepte aprobarea de la noi. ș ș
Domnul pre edinte ș Fazakas : altcineva ? Supun votului . Cine este pentru ? 
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 12 voturi pentru, 0 ab ineri i 0 voturi împotrivă ț ș

7.  Proiect  de  hotărâre  aprobarea  restituirii  dividendelor  aferente  anului  2018  încasate  de  la
APASERV SATU MARE SA

Comisia economică: aviz favorabil. 
Comisia urbanism: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte ș Fazakas : cineva dore te să spună ceva ș ? Cine este pentru ? 
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 12 voturi pentru, 0 ab ineri i 0 voturi împotrivăț ș

Domnul pre edinte ș Fazakas: avem i punctul ș Diverse . A i citit, a i examinat ? Cineva , ceva deț ț
adăugat ? 

Domnul  consilier  One  :  eu  a  dori  să  ne  spună  doamna  Secretar  de  atacarea  în  contenciosț ș
administrativ a unei hotărâri. Să vedem despre ce este vorba. Până la urmă este vorba despre un coleg de
al nostru i să vedem i să expunem asta,  pentru că este important i pentru opinia societă ii  i  dinș ș ș ț ș
punctul nostru de vedere , eu cel pu in am anumite nelămuriri i a  vrea să ne spună doamna Secretarț ș ș
două cuvinte să vedem despre ce este vorba . 

Doamna Secretar : din materialul pe care l-a i primit rezultă că avem două hotărâri de consiliuț
local, adoptate de către dumneavoastră, care la momentul de fa ă sunt atacate la instan a de contenciosț ț
administrativ. Una dintre ele este Hotărârea nr. 222 prin care Consiliul Local a aprobat concesionarea
directă a unei suprafe e de 15 mp în favoarea domanei avocat Vasilica Popovici pentru ca să- i facăț ș
dumneaei o intrare pe exteriorul blocului unde figurează , unde func ionează cabinetul de avocatură peț
care îl conduce. Aceast proiect a fost propus spre revocare în urma adresei Prefecturii Satu Mare , nu a
întrunit numărul necesar de voturi, pentru că trebuiau 2/3 din voturile dumneavoastră ca să se revoce
această hotărâre, nu s-a întrunit majoritatea de 2/3 i atunci, în consecin ă ,  s-a comunicat Institu ieiș ț ț
Prefectului faptul că dumneavoastră v-a i men inut hotărârea i Prefectul jude ului a atacat la instan a deț ț ș ț ț
contencios administrativ Hotărârea nr. 222/2018. Momentan suntem în procedură de regularizare, încă nu
avem termen de judecată, mai multe detalii, cel pu in referitor la acest caz nu pot să vă dau. Al doileaț
dosar care este constituit  momentan la Tribunalul Satu Mare este dosarul prin care domnul consilier
Ciută a solicitat anularea Hotărârii 45/2019 , prin care s-a aprobat scutirea de la plata impozitului pe teren
i pentru clădire , pentru clădirea folosită de către Asocia ia Equus în parc. S-a făcut procedura prealabilăș ț

de către domnul consilier local, a solicitat ca dumneavoastră să vă revoca i hotărârea, nu i-a dat curs,ț
nimeni  nu a  ini iat  un proiect  de hotărâre   cu privire  la  revocarea Hotărârii  nr. 45 i  în  consecin ăț ș ț
dumnealui a atacat în contencios administrativ această hotărâre de consiliu local, avem termen stabilit
pentru 23 septembrie 2019, primul termen de judecată, noi am depus întâmpinarea prin care ne-am expus
apărările. Dumnealui a atacat hotărârea de consiliu local pentru acelea i motive care v-au fost  prezentateș
dumneavoastră în edin ă, adică, pentru faptul că ini iator a fost domnul Primar, care este, sau mă rog,ș ț ț
care a fost , membru fondator în Asocia ia Equus, i pentru că hotărârea a fost votată i de către domnulț ș ș
Viceprimar Keizer, care tot a a , a fost membru fondator în Asocia ia Equus, i de către doamna consilierș ț ș
Venig, al cărei so  este membru în Asocia ia Equus. ț ț

Domnul consilier One  : felicităm pe domnul coleg pentru grija deosebită pentru îmbunătă ireaț ț
calită ii vie ii oamenilor. Cam atât am vrut. ț ț

Domnul Primar : sper că cu ghilimele. 
Domnul consilier One  : păi cu ghilimele , e gravă situa ia ...ț ț
Domnul Viceprimar: dacă îmi permite i, noi chiar am vorbit, noi niciodată nu am primit , nu amț

avut niciun folos material din această func ie, în conducerea asocia iei niciodată nu am votat, noi nuț ț
credem că am făcut ceva ilegal, poate să vă spună doamna Secretar ...

Domnul Primar : mai mult, legea ne permite să fim în asemenea asocia ii, dar noi , ca să evitămț
orice ne-am dat demisia . 
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Domnul Viceprimar : în 2005 ...
Domnul Primar : în 2005 , nu acuma , 
Domnul Viceprimar : avem i toate actele doveditoare ...ș
Domnul Primar : acuma cu Equus războiul este vechi i din păcate, interminabil, ș
Domnul consilier One  : domnul Primar, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne aplecămț

asupra problemelor reale din ora , pe care tot încercăm să le rezolvăm printr-o modalitate sau alta. Camș
aici am vrut să ajung. Asta e valabil pentru noi to i. ț

Domnul  pre edinte  ș Fazakas:  după câte  tiu  este  vorba  despre  o  asocia ie  non –  profit,  deci,ș ț
normal, legea nu ...

Domnul consilier One  : nu cred că este o problemă cu care se confruntă ora ul nostru. ț ș
Domnul pre edinte ș Fazakas: altcineva, altceva ? Mul umim edin a de astăzi s-a încheiat. ț ș ț
Domnul Primar : ne cerem scuze pentru că am convocat a a rapid această edin ă , dar crede i-măș ș ț ț

nu am avut altă solu ie, în primul rând ca să deblocăm situa ia cu de eul menajer, pentru că eram înț ț ș
întârziere, musai a fost una , alta, să votăm, nu vreau să vă amenin  dar nu-i sigur că s-a terminat meciulț
aicea , dar va fi un meci greu i interminabil. ș

Doamna consilier Szulak : a  dori să întreb cât de des se golesc tomberoanele pentru flacoane, seș
cam umple, nu le duce prea des, ... 

Domnul Primar : deci cu această firmă, sau cu cine va face, până în 31 decembrie trebuie să
schimbăm cam multe.  În  primul  rând  ,  din  1  ianuarie  anul  viitor,  nu  mai  putem face  contract  pe
persoane , ci pe adrese i cantitate. Singura problemă, nu la case , este la bloc. Unde nu este asocia ia deș ț
proprietari , cu cine se va încheia contractul . Ăsta este  un aspect . Colectarea de eului menajer dacă nuș
o vom face selectiv vom plăti ca popa, mă scuza i de expresie. Anul ăsta e 90 lei / tonă depozitarea laț
groapă, anul viitor va fi 120, ajungând în 2022 , habar n-am, dar la foarte mult, i atunci , ne place , nu neș
place , trebuie să stimulăm sau să for ăm careienii să colecteze i să ajungă ... , după 2022 trebuie să fieț ș
separat inclusiv de eul menajer biodegradabil , ăla nu mai ai voie să îl duci la groapă, ăla trebuie să îlș
colectezi nu tiu cum i să îl depozitezi nu tiu unde , ca să ... , ca să ce ... , deci e complicată situa ia. ș ș ș ț

Doamna consilier  Szulak :  noi  trebuie să ne gândim cum să sus inem popula ia  să  înfiin ezeț ț ț
asocia ii de locatari pentru că foarte pu ine sunt... ț ț

Domnul Primar : nu numai de aceia . Pentru că asocia iile de proprietari vor fi singurii care dupăț
2021 vor putea depune proiecte de reabilitare a blocurilor. Vor fi bani . Nu vor fi de anul ăsta , cum ni se
promit , dar sigur vor fi din 2021.  i dacă nu sunt asocia ii de proprietari , sorry, nu se vor putea depuneș ț
proiecte . 

Doamna consilier Szulak : bun , popula ia e îmbătrânită, cum îi ajutăm să socializeze i cum îiț ș
ajutăm să se asocieze ? 

Domnul Primar : cum , nu-i vorba că sunt bătrâni, nici tinerii nu vreau să se asocieze ...
Domnul Viceprimar : revenind la întrebarea dumneavoastră , de exemplu în cartierul unde stau ,

sau pe străzile noastre,  săptămânal , lunea , i cred că i pe străzi ..., ar trebui ...ș ș
Doamna consilier Szulak : o fost uneori , recent,  ni te sincope probabil ...ș
Domnul Viceprimar : i atunci pungile lor galbene , dacă cumva pune i, verde , negru sau albastruș ț

nu le mai iau , nu le duce , noi pentru asta am făcut o mică discu ie , sau poate o să avem răbdare i ... ,ț ș
noi o să avem răbdare i o să lăsăm i o să facem , pentru că tot trebuie să ne întâlnim , deci nu se poateș ș
să ne ocolim. Bine suntem noi de la ară  , la Carei , pentru Satu Mare , suntem un fel de cătun , darț
totu i, deocamdată ,  noi avem această prestare i zic că colaborarea trebuie să fie mai strânsă i să fimș ș ș
mai comunicativi, dar eu cred că o să discutăm i cerem i vă rugăm să ne sprijini i pe viitor pentru că 2,ș ș ț
3 luni i suntem în 2020 i nu tim cum vom proceda , pentru că , după cum a zis i domnul Primar ,ș ș ș ș
trebuie să mergem pe ideea de a selecta, deci selectiv , i eu de ce simt că ar trebui să ne apucăm deș
acuma , noi  acuma facem un regulament i am for a pe cineva , pe dân ii că avem până în 2023 , nu seș ț ș
poate i nici nu vrem să schimbăm contractul până în 2023 , dar ar trebui să discutăm cu ei , vrei săș
culegi flacoanele , separat sticla, hârtia , ar trebui văzut cum i ce vom face , dar dacă nu avem cu cine ...ș

Doamna consilier Todea : dar ar trebui să mar eze i ei pe selectare a de eurilor ... ș ș ș
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Domnul Viceprimar : noi deocamdată nu ne grăbim la nimica ...
Domnul consilier One  : a  dori să spun i eu ceva . Eu cred că va fi foarte greu de cuantificatț ș ș

dacă va fi făcut contractul pe cantitate , în special ,  la blocuri , deci va fi foarte greu de cuantificat
cantitatea , dar cred că aici ar trebui să avem pu in i o discu ie cu domnul administrator al acestei firme ,ț ș ț
pentru că a  dori să ne aplecăm asupra unor aspecte din punct de vedere calitativ al serviciilor , i euș ș
cred că nu este cazul să discutăm în cadru lărgit , se poate discuta i în comisii i a a este i normal , iș ș ș ș ș
dacă se va ajunge i din punct de vedere calitativ la un serviciu , îmi vine greu să cred , mă rog i astăziș ș
am fost de acord cu majorarea , nu cât au cerut dân ii , dar trebuie să ne aplecăm asupra acestui aspectș
pentru că este  o  problemă stringentă de care ne vom lovi  în  viitorul  apropiat  ,  a a cum a i  spus  iș ț ș
dumneavoastră . 

Domnul pre edinte ș Fazakas : mul umesc. Declar edin a închisă.  ț ș ț

PRE EDINTE DE EDIN Ă Ș Ș Ț             SECRETAR
                              Zoltán FAZAKAS                    jr. Adela-Crina ORPI OIUȚ
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