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

PROCES VERBAL
al şedinţei extraordinare, din data de 18.07.2022,

a Consiliului Local al Municipiului Carei

Consiliul local al Municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa extraordinară din
data  de  18.07.2022,  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  15.07.2022.
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 19 consilieri locali în
funcție :

            
1. Domnul BINDER EUGEN
2. Domnul BONTEA DAN-GABRIEL
3. Domnul CSIZMADIA ZSOLT
4. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN
5. Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR
6. Doamna HALLER ERIKA-TÜNDE
7. Domnul KEIZER LUDOVIC
8. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA
9. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE
10. Domnul MERCA IOAN
11. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN 
12. Domnul PETKES IOSIF
13. Domnul ROMAN ADRIAN
14. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT
15. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI 
16. Doamna TODEA CARMEN 
17. Doamna TÓTH ENIKŐ 
18. Domnul UJLAKI GÁBOR
19.      Doamna VÉNIG GABRIELA

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

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unei comisii de specialitate ale Consil-
iului Local al Municipiului Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Mu-
nicipiului Carei pe anul 2022  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa
E – Învățământ – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa
G – CSM VICTORIA CAREI – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli aferent
anului 2022 al Fundației Centrul de Promovare aTurismului Cultural”Grof Karolyi”  – inițiator
dl. Primar Eugen Kovács

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și chel-
tuieli al Municipiului Carei în anul 2022  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

7. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului SC CAREI TRANS BUS SRL – in-
ițiator dl. Primar Eugen Kovács

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Carei în
domeniul public al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 112192 Carei, nr
cad 112192 în suprafață de 11968 mp, situat pe str. Iuliu Maniu nr 21/A – inițiator dl. Primar Eu-
gen Kovács

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima în-
scriere a unui teren în suprafață de 100 mp în domeniul privat al Municipiului Carei, situat pe str.
Dacia nr 20 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

10. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL 278/22.12.2021
privind completarea HCL 128/2017 și HCL 28/2020 prin aprobarea documentației tehnico-cadas-
trale în vederea înscrierii  în evidențele de carte funciară, în favoarea UAT Municipiul Carei –
Domeniul public, a imobilului Puț  F7414 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

11. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența mijloacelor fixe a unor bunuri din dome-
niul public și din domeniul privat al Municipiului Carei, înscrise de două ori ca urmare a unor
erori materiale  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Material suplimentar

- Proiect de hotărâre privind aprobarea acceptării ofertei de donație cu sarcini formulate 
de 
Asociația Societatea Ady Endre Társaság– inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Lucrările şedinţei sunt conduse de către doamna Vénig Gabriela -  preşedinte de şedinţă.
Participă la şedinţa extraordinară Secretarul General al Municipiului cj. Adela-Crina Oprițoiu, șefi ser-
vicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, reprezentanții presei, domnul Oneț Sebastian del-
egat sătesc.

Lipsește domnul BINDER EUGEN, lipsesc motivat domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR, doamna 
HALLER ERIKA-TÜNDE și domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT.
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Participă la ședința extraordinară desfășurată următorii consilieri: 
                 

1. Domnul BONTEA DAN-GABRIEL
2. Domnul CSIZMADIA ZSOLT
3. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN
4. Domnul KEIZER LUDOVIC
5. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA
6. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE
7. Domnul MERCA IOAN
8. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN 
9. Domnul PETKES IOSIF
10. Domnul ROMAN ADRIAN
11. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI
12. Doamna TODEA CARMEN 
13. Doamna TÓTH ENIKŐ 
14. Domnul UJLAKI GÁBOR
15. Doamna VÉNIG GABRIELA                  

Doamna președintă Vénig Gabriela : bună ziua. Începem ședința extraordinară avem pe ordinea 
de zi 11 proiecte de hotărâre și un punct suplimentar. Sper că și dumneavoastră ați primit ultimul punct.

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

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unei comisii de specialitate ale
Consiliului Local al Municipiului Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Intră în sală domnul consilier Binder Eugen și domnul Primar Eugen Kovács, în sală sunt 16 con-
silieri cu drept de vot.

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile 
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ?

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

      2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Carei pe anul 2022   – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile 
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ?                  
 
Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.
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       3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa E
– Învățământ  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile 
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ?                 
 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa 
G – CSM VICTORIA CAREI – inițiator dl. Primar Eugen Kovács                  

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile 
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ?

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

5. Proiect de hotărâre aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 
2022 al Fundației Centrul de Promovare aTurismului Cultural”Grof Karolyi”– inițiator dl. 
Primar Eugen Kovács

                  
Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ?

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și 
cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022   – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile 
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ?              
 

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

       7. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului SC CAREI TRANS BUS SRL – iniți-
ator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile 
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ?                 
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Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.

      8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Carei în 
domeniul public al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 112192 Carei, nr 
cad 112192 în suprafață de 11968 mp, situat pe str. Iuliu Maniu nr 21/A – inițiator dl. Primar Eu-
gen Kovács

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile 
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă aveți întrebări sau nelămuri ?                 
 
Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.

       9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea unei documentaţii  tehnico-cadastrale de prima în-
scriere a unui teren în suprafață de 100 mp în domeniul privat al Municipiului Carei, situat pe str.
Dacia nr 20 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile 
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ?
                  

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

      10. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL 278/22.12.2021
privind completarea HCL 128/2017 și HCL 28/2020 prin aprobarea documentației tehnico-cadas-
trale în vederea înscrierii  în evidențele de carte funciară, în favoarea UAT Municipiul Carei –
Domeniul public, a imobilului Puț  F7414 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile 
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ?
                  

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

      11. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența mijloacelor fixe a unor bunuri din dome-
niul public și din domeniul privat al Municipiului Carei, înscrise de două ori ca urmare a unor
erori materiale  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile 
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ?
                  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
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      12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acceptării ofertei de donație cu sarcini formulate de 
Asociația Societatea Ady Endre Társaság – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile 
Comisia economică : discuții în plen
Comisia învățământ: aviz favorabil 
Comisia urbanism: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ?
Domnul Primar:  această  statuie  trebuie  să  intre  în  proprietatea  noastră,  statuia  este  amplsată,

practic trebuie să finalizăm procedura. Orice statuie ridicată de oricine intră în proprietatea statului, nu
contează cine finanțează. Aici a intervenit o neînțelegere și va fi un cost, această asociație și-a dat seama
că este TVA pe statuie, ei neștiind această problemă, și ne cer să plătim această sumă, cam 22.000. nu pot
să le predind acum că nu le plătim TVA-ul după ce ne-au făcut statuia. Este o statuie frumoasă al lui
Ștefan Ruha István, ei s-au trezit cu conturile blocate al artistului Tóth Páll Miklos. Nu înțeleg nici eu de
ce trebuie plătit TVA pe o statuie dar astea sunt regulile, astea sunt legile, în comunitatea europeană asta
e regula.

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

Doamna președintă Vénig Gabriela : vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc o după masa plăcută.
Domnul Primar: din păcate săptămâna viitore musai o să fie să mai facem o ședință pentru că trebuie să
regrupăm banii, sunt anumite lucruri pe care o să le discutăm atunci, nu vreau să vă speriu dar după
socotelile mele dacă merg în direcția asta prețurile, vom avea un deficit între 3-5 milioane, încă nu îmi
dau seama. Suntem în imposibilitatea de a socoti evoluția până la sfârșitul anului. O lună de încălzire
pentru o școală va depăși un milion de lei la prețurile actuale. Vă mulțumesc.

             Contrasemnează
                         Preşedinte de şedinţă                 Secretar General al Municipiului Carei  
                      Vénig Gabriela                                             cj. Adela-Crina OPRIȚOIU     
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