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

PROCESUL VERBAL  
al şedinţei extraordinare din data de 09.01.2019 

a Consiliului Local al Municipiului Carei  
 
 

  Consiliul local al municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa extraordinară din 
data de 09.01.2019 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 07.01.2019. 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 Robert-Attila   

8. Mărginean Maria Éva              

9. Oneţ Ioan 

10. Păuşan Marcel-Bujor              

11. Petkes Iosif 

12. Racolţa Ioan-Sorin  

13. Roman Adrian  

14. Szulák Lavinia-Carmen 

15. Tempfli Vasile-Adalbert 

16. Todea Carmen                    

17. Vénig Gabriela      

 

 Lipsesc:  doamna consilier Putovici Tünde, domnul consilier Müller Ioan. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Cioltean Sorin-Ioan -  

preşedinte de şedinţă. 
  Participă la şedinţa extraordinară domnul Kovács Eugen – primarul municipiului, şefii de 
servicii din cadrul primăriei, presa judeţeană şi locală. 
  Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează :  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal 
Carei, în suma de 2.814.258 lei 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru luna ianuarie 
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2019 al  Spitalului Municipal Carei 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitare de stat, 

cu personalitate juridică din municipiul Carei  
4. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele 

şi concursurile naţionale precum şi a profesorilor îndrumători  
 
Ordinea de zi se suplimentează cu proiectul nediscutat în luna decembrie şi anume : 
 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale    
   datorate pe anul 2019, pentru imobilul situat în Carei, str.Horea nr.2, proprietatea    
   Fundaţiei DOWN Carei   
 
Se supune la vot ordinea de zi cu completarea făcută şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
  Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre : 
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal 
 Carei, în suma de 2.814.258 lei 
  Domnul președinte Cioltean: consult comisiile ... 
  Domnul consilier Ciută: domnule președinte, mă scuzați, ar trebui să începem cu punctul 
2, neapărat, probabil s-au pus greșit în ordinea de zi, am spus-o și anul trecut, deci nu putem aproba 
excedent înaintea bugetului, 

  Domnul președinte Cioltean: supun la vot modificarea propusă, cine este pentru ?  
  Se supune la vot modificarea propusă şi se aprobă cu unanimitate de voturi a celor 17 
consilieri locali prezenți, în acest fel  punctul 2 devine punctul 1, iar punctul 1 devine punctul 2. 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru luna ianuarie 2019 
al  Spitalului Municipal Carei  
  Comisia economică: aviz favorabil .  

Comisia urbanism: aviz favorabil .  

Comisia învățământ: aviz favorabil .  
  Comisia juridică: aviz favorabil.  
  Domnul președinte Cioltean: dacă dorește cineva să intervină?  
  Domnul consilier Ciută: a venit d-na director în cadrul ședinței, nu am apucat să o întreb, 
și văd că avem 2 adrese, vă rog frumos spuneți-mi, într-una văd că avem bugetul de venituri și cheltuieli 
pe anul 2019, într-una scrie pe luna ianuarie, iar în momentul când mi se aduce am pe anul 2018.  

Spuneți-mi la ce mă refer? După aceia o să uzez și de a doua intervenție. Avem bugetul pe 2019 ianuarie, 
sau bugetul pe 2018, probabil din greșeală... nu m-am putut abține să n-o spun... 

  Doamna director Sălăgean: Da,  mulțumesc de observație, ce vedeți scrie 2018, bugetul e 
pe 2019 dar salariile sunt pe 2018.  

  Domnul consilier Ciută: la salarii avem luna ianuarie dar salariile pe 2 luni... 
  Doamna director Sălăgean: ianuarie și februarie, pentru că din excedent am repartizat 
pentru salarii o dată 2450000, și din activitatea lunii ianuarie mai acoperim și luna februarie , care se 
plătește până în data de 10. 
  Doamna consilier Mărginean: deci, proiectul de hotărâre sună,  Proiect de hotărâre 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru luna ianuarie 2019 al  Spitalului Municipal 

Carei, atunci despre ce vorbim?  

  Domnul Primar: Îmi dați voie domnule Președinte ? Ați chemat-o pe doamna Director să 
vă explice. S-ar putea, e o remarcă extraordinară,  nu-i 2018 ci 2019, s-a întâmplat și la curți mai mari 
când s-a greșit, dar dacă ni se dă o explicație de ce să nu credem că așa este? Și eu am întrebat-o pe d-na 

director, e ianuarie sau cum e, din alte considerente care nu vreau să le spun public acuma. Și mi-a 

explicat că e pe 2 luni, de ce să nu o credem?  
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  Doamna consilier Mărginean: noi credem dar la comisia juridică noi am discutat doar de 
excedentul begetar pe luna ianuarie, pentru că ați spus că salariile de pe luna decembrie trebuie achitate 

până la data de 10 ianuarie, și din excedentul bugetar, prin hotărârea consiliului local trebuie să fim de 
acord ca să se poată plăti, dar de februarie nu ați mai discutat.   
  Doamna director Sălăgean: am vorbit doar de excedent, de repartizarea excedentului... 

  Domnul Primar: stați un pic, dați-mi voie să îmi termin ideea. V-am informat cu ( minut 

25,42...)  excedentului bugetar. Din nefericire, la toate spitalele, Casa dă banii în fiecare an mai târziu. 
Dacă n-ar avea și Spitalul Județean , și Spitalul din Carei, excedent, bine că are excedent , și nu minus, 
nu are datorii, nu ar putea plăti salariile. Nici anul trecut nu putea, nici acum. Mai mult, din nefericire și 
în cursul anului mai sunt cazuri, dacă nu ar avea excedent bugetar tot așa ar păți, din nefericire așa 
funcționează Casa de Sănătate la noi,  să fie mai clar. Și atunci musai să existe acest excedent. Spitalul 
cere folosirea excedentului bugetar ca în 10 ianuarie să poată plăti salariile din decembrie la timp, că în 
cel mai bun caz la sfârșitul lunii vor intra banii de la Casă, nu-i așa? Aicea e problema . 
  Doamna director Sălăgean: Dacă se poate să intervin. Dacă salariile le-am plăti în 26 nu 
ne-am folosi de excedent, sau în 20. Sunt luni în care Casa ne plătește până în data de 17, sunt luni în 

care Casa ne plătește până la data de 25. Dar, excedentul dacă există oricum trebuie repartizat în buget. 
Noi am hotărât în Comitetul director să repartizăm excedentul în felul următor: în titlul 10, adică salarii 
2450000, care acoperă o lună de salarii, 293742 lei acoperă la bunuri și servicii , acesta este excedent 
pentru secțiunea de funcționare, Avem și un excedent în secțiunea de dezvoltare la sfârșitul anului 2018 
în sumă de 31744 lei, am încercat și noi să accesăm niște fonduri europene, din păcate din 120000 lei au 
rămas doar 32000 lei, la sfârșitul lunii decembrie , pe 27, Ministerul dezvoltării ne-a virat suma aferentă 
deschiderilor aprobate, 31774 lei pe secțiunea de dezvoltare. Această sumă, cu soldul pentru secțiunea de 

dezvoltare aferent anilor precedenți de 38000 am repartizat-o pe cheltuieli de capital , oricum numai 

acolo avem voie să o repartizăm , pe secțiunea de dezvoltare și pe secțiunea de funcționare, 70715 lei, 
care se regăsește și în buget pe prima poziție, excedent din anii precedenți, 2214258 lei . Faptul că în 
buget sunt prevăzute 2 luni de salarii, în primul trimestru..., Activitataea lunii ianuarie, am încheiat 
contract cu Casa, am încheiat un singur act adițional, pe o singură lună ne-au dat prevederi, de la 

Ministerul Sănătății încasăm în fiecare lună banii pentru salariile asigurate la cabinetul de planing, de 
medicina muncii, de prevenții, cam 140000, 150000 lei, în plus avem venituri ..., venituri proprii, 
venituri din donații, 6000 lei am primit în luna decembrie, care nu am apucat să îi bugetăm; în fiecare 
lună avem de la CNASS cam 1420000 lei-1450000 lei,  în funcție de influențele financiare din fiecare 
lună , de câte week-end-uri sunt, de câte zile lucrătoare sunt, 1400000 lei îi încasăm de la Casa de 

Asigurări în fiecare lună, dar sunt bani de la Guvern, nu sunt din bugetul Casei de Asigurări numai că ne 
intră prin bugetul Casei de Asigurări, aceste sume trebuie prevăzute în bugetul, în primul buget pe care îl 
fac. Având în vedere că în 10 februarie plătim salariile, dacă cumva nu vor mai fi modificări în bugetul 
lunii ianuarie, iar să vin în 2 februarie, în 5 februarie pentru buget, îmi trebuie și mie timp să fac bugetul , 
îmi trebuie deschideri de credite, sunt foarte multe după ce dumneavoastră aprobați bugetul în ședință de 
consiliu local, ne trebuie deschiderea de credite, trebuie să pun în programul de FOREXE BOOK, lucrăm 
în week-end, lucrăm noaptea, ca să putem să plătim salariile. De aceia sunt 2 luni de prevederi bugetare 
pe titlul 10. Pe titlul 20, pe titlul 59 , de exemplu acuma nici nu ne împrumutăm, dacă se aprobă 
repartizarea excedentului , nu vom plăti 30000 lei, nu ne împrumutăm, vom plăti până în data de 25, când 
deja începem și noi să avem încasări de la Casa de Asigurări.  
  Domnul Primar: eu cred că e suficient, nu am vrut să intrăm atât de în amănunte, pentru că 
am impresia că ne legăm de amănunte, trec banii ăștia prin noi, de ce nu vrem să înțelegem, ca și cu 
învățământul, vă aduceți aminte? Puf, a făcut o mișcare Guvernul și nu îi mai vedem, spre bucuria mea, 

noi discutăm aici lucruri care nu sunt treaba noastră, ca să fim sinceri.  
  Domnul președinte Cioltean: dacă mai dorește cineva să intervină?  
  Domnul consilier Ciută: da, eu aș mai dori să intervin. D-le Primar, nu-i chiar așa, nu toată 
lumea nu înțelege ce este aicea. D-na Președintă, d-na Mărgineanu a spus clar, în proiectul de hotărâre 
scrie luna ianuarie, iar dacă nu o întrebam pe d-na director nu ne spunea că sunt pe 2 luni salariile. Să o 
iau cu sfârșitul. Ne spuneți că este foarte mult de lucru , că lucrați în week-end ca să puteți să plătiți 
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salariile, azi suntem în 9 , mâine plătiți salariile, deci nu lucrați chiar atât de mult. Revenim la proiectul 
de hotărâre de pe luna ianuarie, și pe luna februarie, vă rog frumos schimbați proiectul, că nu e în ordine, 
punem luna ianuarie plus salariile pe luna februarie, așa trebuie să sune , dacă vreți să îl aprobați așa, să 
nu vă atace cineva și mâine să nu aveți salariile, și să scrie cineva, uite consilierii ăia răi, e unul care e în 

opoziție și nu vrea. Revenind, dacă până acuma se umflau la bunuri și servicii, cu 500%  - 600% acuma 

se umflă, 100%, 150% , 80% la unele, dacă v-ați uita și să comparați cu execuția din primul trimestru, pe 
luna ianuarie, v-ați speria, că probabil a avut foarte mult de lucru și acum la unele e mai puțin, că a 
apucat să pună la unele mai mult și a rămas  la altele mai puțin că n-a mai modificat. Salariile, n-o să 
cheltuiți niciodată nici măcar jumătate din suma asta, contribuțiile le plătiți pe data de 25 și 
dumneavoastră vă intră banii, totul îl faceți ca să puneți mâna pe acești bani, ca nu cumva să îi treacă 
Consiliului  prin minte să folosească o parte din excedent ceea ce am discutat, să ..., laboratorul să îl 
certificăm, că spuneți, acum am aflat și eu , că nefiind autorizat laboratorul nu aveți contract cu casa de 
sănătate și nu primiți bani. Când v-am întrebat cât costă o autorizație ca pe urmă să primiți bani, mi-ați 
spus că mult, mult e mult, pe urmă mi-ați spus zeci de mii de euro, deci încă nu știți dar nu i-a trecut 

nimănui prin minte să autorizeze acest laborator, ca să putem lua alți bani de la Casa de Sănătate. Stați 
acolo să vă luați niște salarii, deci eu am mai spus-o de mai multe ori managementul e la pământ, dar 
mergem în continuare așa, nu știu de ce se dorește să mergem în continuare așa. Deci nu o să vă 
trebuiască niciodată acești bani, și știți foarte bine că am dreptate și nu este în regulă ce faceți, luați o 
parte din excedent doar, și nu ne mai mințiți cu aceste umflături de prețuri ca să puneți mâna pe tot 
excedentul. Mulțumesc, o să mai am la excedent când o să îl aprobați.  
  Domnul președinte Cioltean: poftiți doamnă.  
  Doamna director Sălăgean: în legătură cu mamagementul sau cu excedentul, v-am pus în 

copie ordinul de plată cu destinația și contul în care am restituit împrumutul. 1861000 lei ne-am 

împrumutat anul trecut, a fost pentru salarii și pentru bunuri și servicii în luna februarie. Acum ne 
împrumutăm cu 2223379 lei ne împrumutăm, dacă se aprobă repartizarea excedentului, legat de 

excedent. Legat de acreditarea laboratorului, absolut niciun spital, nici măcar Spitalul Județean , nu își 
permite să își acrediteze laboratorul din Ambulatoriu sau din incinta Spitalului, nici nu știu unde le este 
prevăzută structura laboratorului, absolut niciun spital din Județul Satu Mare, nu ne permitem. În legătură 
cu prevederile de la bunuri și servicii, unde vi se pare că sunt prevederile prea mari? Dacă vi se pare că la 
hrană, am pus prevedere pentru că în luna ianuarie pe anumite servicii , pe hrană, pe transport, se face 
contract până la 31 decembrie, în momentul în care faci un contract suma se angajează din buget, 
prevederi bugetare trebuie să existe din buget, și vor exista, întotdeauna au existat. Dacă vă refereați la 
utilități am pus 100000 lei, 90000 lei vor fi utilitățile pe luna ianuarie, am pus prevederi pe o lună. La 
transporturi am pus prevederi pe tot anul pentru că am făcut contract pe tot anul , la carburanți este 
licitație națională, noi nu avem niciun drept să intervenim, la fel și la medicamente și materiale, unde 
Ministerul Sănătații face licitații naționale nu avem cu să intervenim, la niște prețuri care sunt mult mai 
mari decât dacă noi le-am negocia, și în orice caz la medicamente am pus 35000 lei, eventual, absolut 

toate medicamentele de pe lista de compensate de la Casa de sănătate, toate există la farmacie, dacă 
cumva există vreo urgență se întrunește Comisia Medicamentului, am prevăzut 35000 lei pentru urgențe, 
în rest le avem , în rest sunt la .... 200000 lei prevederi , facem contract pe tot anul.  

  Domnul consilier Ciută: Aș vrea să răspund. N-o să aveți răbdare. Am execuția de anul 
trecut , dar dacă tot a pomenit de medicamente, și vă spuneam că-i făcut osze-visza. S-a prevăzut anul 
ăsta, luna ianuarie 35705 , anul trecut pe primul trimestru s-au cheltuit 150000. O minte sănătoasă ne 
spune, cu toate scumpirile, își propun să cumpere mai puține medicamente. Dacă împart 150000 la 3 
luni, căt e trimestrul, ne dă 50000 pe lună, și dânșii au prevăzut 35000. Doriți să vă spun la fiecare, nu 
are răbdare , o să le dau drumul pe site... 
  Doamna director Sălăgean: anul trecut s-a cheltuit, adică s-au plătit, cheltuiala înseamnă 
plată, 150000 pe primul trimestru pentru că am început cu un stoc de 500000 lei la medicamente. Mi se 

pare corect să nu dăm drumul la achiziții de medicamente din moment ce există în stoc. 
  Domnul președinte Cioltean: Mulțumesc. Întrebări dacă mai sunt, altcineva ?  
  Domnul consilier Ciută: totuși trebuie să mai spun, c-a plecat cu un stoc de 50000, și acolo 
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mai sunt 150000 ,  

  Doamna director Sălăgean: 500000 , nu 50000... 
  Domnul consilier Ciută: acolo stocul probabil că îl are de 150000 de are acum o sumă atât 
de mică, dar nu-i logic doamnă, vă încurcați în minciuni ... 
  Doamna director Sălăgean: dar cred că dumneavoastră nu înțelegeți, îmi pare rău, ... 
  Domnul consilier Ciută: vai ... 
  Doamna consilier |Mărginean: conform regulamentului nu se poate interveni de mai mult 
de 2 ori... 

  Domnul președinte Cioltean: vă mulțumesc pentru intervenții... 
  Doamna director Sălăgean: atât aș vrea să  se știe că la 31 decembrie stocul de 
medicamente este 485285... 

  Domnul președinte Cioltean: mulțumesc, supun la vot proiectul de hotărâre.  
  Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 14 voturi pentru, l vot împotrivă (dl consilier  
  Ciută Ilie), 2 abţineri (dna consilier Mărginean Eva, dl consilier Racolţa Ioan). 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, 
în suma de 2.814.258 lei 
  Comisia economică: aviz favorabil .  

Comisia urbanism: aviz favorabil .  

Comisia învățământ: discuții în plen .  
  Comisia juridică: aviz favorabil.  
  Domnul președinte Cioltean: dacă sunt întrebări ?  
  Domnul consilier Ciută: apoi eu nu știu cât este de corect, chiar doamna ne pune un 

material în față. Conform art. 1 punctul 2 al Ministerului Finanțelor, în situația în care veniturile bugetare 
aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare, se poate aproba excedentul. O să 
am o propunere, dar vreau totuși, că nu ține mult ședința... excedent, ne rămân niște bani, ne-au rămas ani 
de zile, o minte logică și la mintea cocoșului, în momentul în care ai un plus de bani, ai un minus undeva. 
Haideți să încercăm să nu mai facem acest plus de bani, să-i băgăm în medicamente, oamenii trebuie în 
continuare să-și cumpere medicamente și branule și altele, haideți să nu le mai luăm banii că noi nu 
suntem în stare să facem contract cu Casa, de Sănătate pentru raze Roentgen la plămâni sau la ce se mai 

fac. Nici până l-ați reparat n-ați făcut contract cu Casa, le luați oamenilor banii parcă ei sunt de vină, nu 
plătesc destule asigurări din salariu, trebuie să se ducă la Spital și să le spună cineva ești bolnav la 
plămâni, îți fac raze dar trebuie să plătești. Haideți să umblăm la lucrurile astea, haideți să le facem o 
hrană mai bună, deci eu am înțeles și am fost de acord să administrăm noi Spitalul, dar să-l administrăm, 
eventual să mai punem noi bani de la noi, Consiliul, pentru un act medical mult mai bun și să aibă omul 
tot ce îi trebuie în Spital, nu să fie novoit să se ducă să își cumpere medicamente, și chiar am o 
propunere: 1000000 ar ajunge pentru salarii, fără contribuții, și contribuțiile le plătiți pe data de 25 și ați 
zis că încasați banii pe data de 17 de la Casă.  
  Domnul Primar: Trezoreria nu dă drumul la bani dacă nu depui și contribuțiile... 
  Domnul consilier Ciută: deci plătiți și contribuțiile pe data de 10 ? 

  Domnul Primar: nu-ți dă drumul Trezoreria la bani fără contribuții nici  banca ... 

Doamna director Sălăgean: dacă pe data de 10 se plătesc salariile pe data de 11 trebuie plătite 
contribuțiile către Stat... 

Doamna consilier Mărginean: într-adevăr s-au ridicat mai multe probleme, și domnul 
Keizer a avut o idee, poate nu înțelegem noi cum funcționează, ajung la noi anumite documente, care au 
în spate o anumită legitimitate sau obișnuință, nu știu, haideți, comisia va iniția o ședință cu 
reprezentanții Spitalului, să vedem ce se poate face, dacă se poate, putem face propuneri și atunci facem 
proiecte de hotărâri, așa în cadrul ședinței a propune ceva sau a modifica ceva , nici nu știu dacă se poate 
decât dacă avem o legitimitate ... 
  Domnul președinte Cioltean: poftiți domnul ... 
 Domnul Primar: mă scuzați doamna Director. Să nu picăm în plasa domnului consilier 
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Ilie Ciută, pentru că el nu face decât populisme și campanie electorală permanentă, N-am avut speranța 
din nefericire să sper din partea ta în acest an nicio schimbare că n-am nicio șansă, dar să nu picăm în 
plasa asta. Faptul că trece acest buget prin noi, că trebuie să îl votați dumneavoastră nu înseamnă că noi 
putem îmbunătăți sau strica. Asta este o formă de organizare dar noi analizăm povești. Dacă picăm în 
plasa dânsului și încercăm să pricepem ceea ce nu pricepem înseamnă că ne căutăm de lucru și ne aflăm 
în treabă degeaba. Bineînțeles că am vrea să fie medicamente mai multe, am vrea aparatură mai multă 
dar trebuie să fim realiști, că și eu am zis hai să cheltuim banii ăia, și acuma ei nu iau salarii ? Sau dacă 
nu vor, în altă lună, pentru că deblocăm acești bani, mai apare situația când nu mai primesc de la Casă 
bani, din ce plătesc salariile , să se milogească la noi , trebuie să fie Spitalul la cheremul nostru ? Bine, 
cei de la Spital poate că ar trebui să muncească mai bine și așteptăm de la ei, dar noi facem chichițe aici, 
facem campanie electorală, Dă-o dracului de treabă, mie mi-e rușine când aud asemenea discuții. Mie 
rușine ...  
 Domnul președinte Cioltean: Mulțumesc, am luat la cunpștință. Dacă mai are cineva 

întrebări ? 

 Domnul consilier Ciută: a făcut referire ..., vreau totuși să uzez și de a doua intervenție. 
Domnu Primar, ați sperat să mă schimb, nu toți putem fi umili, nu ne-am născut toți umili, asta este una. 
Populisme, deci cum adică nu-și iau salariile ? S-a demonstrat , și anul trecut am plătit excedentul, avem 
bani în plus facță de excedentul de anul trecut, cadrele medicale și-au luat salariile, nu există să nu-și ia 
salariile, ăstea-s povești, ăstea-s populisme. Ăstea-s populisme, cum adică n-o să vină banii de salarii?    
Sau, e, aici a spus un adevăr domnul Primar, dacă cumva se intră într-un blocaj la nivel național și nu 
sunt bani de salarii, trebuie să fie ăștia, asta da, numai pentru salarii, deci a spus un adevăr domnul 
Primar, că gura păcătosului...   
 Domnul consilier Oneț: ... lăsați-o dracului de treabă ...  
 Domnul președinte Cioltean: supun votului ... 
 Domnul consilier Ciută:  am avut o propunere și vă rog frumos s-o supuneți conform 
conform 215... 

 Domnul președinte Cioltean: cine este pentru ? 

 Domnul consilier Ciută:  să deblocăm numai un milion... 
 Domnul președinte Cioltean: cine este pentru ? 

 Domnul consilier Ciută votează.  
 Domnul consilier Oneț: supuneți în formă inițială ... 
 Domnul consilier Ciută:  domnule Președinte nu vă luați după toată lumea care nu știe 
Regulamentul, ...  

Doamnele consilier Mărginean, Vénig: se supune la vot modificarea propusă de către 
consilierul Ciută ...   

 Domnul consilier Oneț: supuneți în formă inițială după care îl lăsăm pe domnul Ciută să 
voteze... 

 Domnul președinte Cioltean: supun la vot în formă inițială ... 
 Doamnele consilier Mărginean, Vénig: se supune la vot modificarea prima dată... să 
formuleze modificarea, se votează modificarea prima dată și apoi forma inițială...  
 Domnul consilier Tempfli: domnule Președinte, 215 spune în felul următor, dacă un 
consilier are o propunere aia se supune prima dată votului după care puteți trece la votarea în formă 
inițială,  
 Domnul consilier Oneț: a votat deja domnul consilier Ciută...  
  Domnul Primar : nu provocați ...(nu se poate distinge ce se spune )  
  Domnul consilier Ciută: nu,  necunoștința provoacă astea ... 
  Doamna consilier Vénig: domnul consilier să repete propunerea... 
  Domnul președinte Cioltean: da , repetați vă rog propunerea.  
  Domnul consilier Ciută: am propus să folosim din excedent acum un milion, pentru salarii.  
  Domnul președinte Cioltean: cine este pentru ? 

 Se supune la vot propunerea și se votează cu 2 voturi pentru (dl. consilier Ciută  Ilie, dl 
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consilier Racolţa Ioan), împotrivă 0, abțineri 15 ( consilierii Cioltean Sorin-Ioan, Csizmadia Zsolt, 

Fazakas Zoltan, Hágó Attila-Nándor, Keizer Ludovic , Leitner Robert-Attila , Mărginean Maria Éva , 

Oneţ Ioan, Păuşan Marcel-Bujor, Petkes Iosif, Roman Adrian, Szulák Lavinia-Carmen, Tempfli Vasile-

Adalbert, Todea Carmen, Vénig Gabriela)  

  Domnul președinte Cioltean: mulțumesc. Se supune la vot în forma inițială.  
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri (dl. consilier 

 Ciută Ilie, dl consilier Racolţa Ioan). 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitare de stat, cu 
personalitate juridică din municipiul Carei  
  Comisia economică: aviz favorabil .  

Comisia urbanism: aviz favorabil .  

Comisia învățământ: aviz favorabil .  

  Comisia juridică: aviz favorabil.  
  Domnul președinte Cioltean: dacă sunt întrebări ? Dacă nu supun votului proiectul.  

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 17 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

 

4. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obţinut rezultate deosebite la  olimpiadele şi 
concursurile naţionale precum şi a profesorilor îndrumători  

Comisia economică: aviz favorabil .  
Comisia urbanism: aviz favorabil .  

Comisia învățământ: aviz favorabil .  

  Comisia juridică: aviz favorabil, cu mențiunea că la anul să se facă în altă modalitate, deci 
nu neapărat recompense pecuniare, să primească copii diplome, cupe , nu neapărat ...  

Domnul președinte Cioltean: da, mulțumesc. Altcineva dacă dorește să intervină ?  
Domnul consilier Păușan: nu se putea face un alt calcul al premiilor, elevul să primească 
mai mult, nu cadrul didactic ? E doar propunerea mea.  

Domnul Primar: dacă vreți răspuns , domnul Varna a făcut referatul .   
Domnul președinte Cioltean: vă rog frumos.  
Domnul director Varna: sumele față de hotărârea de anul trecut nu s-au schimbat deloc, 

sumele pentru diversele capitole de premiere au rămas constante și neschimbate.   
Domnul președinte Cioltean: da, mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări ?  Dacă nu supun 
votului.  

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 17 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe 
anul 2019, pentru imobilul situat în Carei, str.Horea nr.2, proprietatea Fundaţiei DOWN Carei   

Comisia economică: aviz favorabil .  
Comisia urbanism: aviz favorabil .  

Comisia învățământ: aviz favorabil .  
  Comisia juridică: aviz favorabil 

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 17 consilieri  
 prezenţi la şedinţă. 

 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          SECRETAR 
                  Sorin Cioltean     jr. Adela-Crina Opriţoiu              
                                                                                   


