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        R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CAREI 

 

 

 

PROCES VERBAL   

al şedinţei ordinare, din data de 09.06.2021 

a Consiliului Local al Municipiului Carei  
 

  Consiliul local al municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa ordinară, din data de 

09.06.2021 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 04.06.2021 . 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 BONTEA DAN-GABRIEL    

2. Domnul CSIZMADIA ZSOLT     

3. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN     

4. Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR    

5. Domnul KEIZER LUDOVIC     

6. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA   

7. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE   

8. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN       

9. Domnul PETKES IOSIF  

10. Domnul ROMAN ADRIAN 

11. Doamna ȘORIAN BIANCA-SORINA     

12. Domnul TABI GYÖRGY-ZSOLT    

13. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT   

14. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI     

15. Doamna TODEA CARMEN      

16. Doamna TÓTH ENIKŐ       

17. Domnul UJLAKI GÁBOR      

18. Doamna VÉNIG GABRIELA 

     

 Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnișoara Șorian Bianca-Sorina -  preşedinte de 

şedinţă. 

  Participă la şedinţa ordinară domnul Kovács Eugen – Primarul municipiului, Secretarul 

General al Municipiului, Administratorul Public al Municipiului Carei, șefi de servicii din cadrul 

Primăriei Municipiului Carei, reprezentanții presei. 

  Domnișoara președinte Șorian Bianca : bună ziua și bine v-am găsit la ședința ordinară a 

Consiliului local din data de 9 iunie 2021. 

   

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

 

1. Depunerea jurământului de către doamna consilier local ales Haller Erika-Tünde 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile 

din bugetul local al Municipiului Carei, pentru anul 2021, în condițiile Legii nr 350/2005  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Carei la ”Programul 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-

2024”, în vederea achiziționării unui autovehicul nou electric hibrid – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice etapa DALI aferentă 

obiectivului de investiție „Înlocuire învelitoare la clădirea Liceului Tehnologic Simion 

Bărnuțiu, Corp C3-Atelier” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice etapa Studiu de fezabilitate al 

obiectivului de investiție „Dotarea cu sistem de detectare și alarmare a incendiilor a 

Liceului Teoretic Carei”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice etapa DALI aferentă 

obiectivului de investiție „Înlocuirea gardului împrejmuitor din beton prefabricat la Liceul 

Teoretic Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor în vederea obținerii licenței de 

explorare și exploatare a resurselor de apă geotermală în perimetrul Carei   – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

 

 

10. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr 173/27.10.2020 privind aprobarea 

participării Municipiului Carei la Programul POIM//9/1/ Cresterea capacităţii unităților de 

învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul 

SARS-COV-2, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19,  Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19, cu proiectul “Cresterea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

municipiul Carei în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”.  

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor medicale 

achiziționate prin proiectul ”Creșterea accesibilității și îmbunătățirii calității serviciilor de 

sănătate în Municipiul Carei” cod SMIS nr 123884, și din cadrul proiectului ”Creșterea 

capacității de gestionbare a crizei sanitare COVID-19, cod SMIS nr 138306 din domeniul 

privat al Municipiului Carei în favoarea Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 
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12. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul 

intravilan înscris în C.F. nr. 103817 Carei, nr top 634/104, în vederea vânzării acestuia – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul 

intravilan înscris în C.F. nr. 105380 Carei, nr top 105380, în vederea vânzării acestuia– 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

14. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul 

intravilan înscris în C.F. nr. 109984 Carei, nr top 2978/9/C în vederea vânzării acestuia – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

15. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul 

intravilan înscris în C.F. nr. 110492 Carei, nr cad 110492 în vederea vânzării acestuia – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

16. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul 

intravilan înscris în C.F. nr. 112083 Carei, nr cad 112083, în vederea vânzării acestuia – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

17. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul 

intravilan înscris în C.F. nr. 112680 Carei, nr top 6497/11 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

18. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului 

Carei cu două noi poziții – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

19. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului 

Carei cu o poziție – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

20. Diverse 

 

 

 Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 18 consilieri locali  

prezenţi la şedinţă. 

 

  

1. Depunerea jurământului de către doamna consilier local ales Haller Erika-Tünde 

 

Domnișoara Șorian Bianca-Sorina - preşedinte de şedinţă, prezintă încheierea nr. 550/2021 din 

data de 10 mai 2021 a Judecătorie Carei.  

Doamna Haller Erika-Tünde depune jurământul.  

 

După depunerea jurământului în sală sunt prezenți 19 consilieri locali. Doamna Haller ocupă loc 

printre consilierii locali ai Municipiului Carei.  

 

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre : 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

   

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 
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 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   
 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile 

din bugetul local al Municipiului Carei, pentru anul 2021, în condițiile Legii nr 350/2005  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Carei la ”Programul 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic , 2020-

2024”, în vederea achiziționării unui autovehicul nou electric hibrid – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină?  

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice etapa DALI aferentă 

obiectivului de investiție „Înlocuire învelitoare la clădirea Liceului Tehnologic Simion 

Bărnuțiu, Corp C3-Atelier” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 
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 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice etapa Studiu de fezabilitate al 

obiectivului de investiție „Dotarea cu sistem de detectare și alarmare a incendiilor a 

Liceului Teoretic Carei”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice etapa DALI aferentă 

obiectivului de investiție „Înlocuirea gardului împrejmuitor din beton prefabricat la Liceul 

Teoretic Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor în vederea obținerii licenței de 

explorare și exploatare a resurselor de apă geotermală în perimetrul Carei   – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

10. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr 173/27.10.2020 privind aprobarea 

participării Municipiului Carei la Programul POIM//9/1/ Cresterea capacităţii unităților de 

învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul 

SARS-COV-2, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19,  Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19, cu proiectul “Cresterea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

municipiul Carei în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”. 

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor medicale 

achiziționate prin proiectul ”Creșterea accesibilității și îmbunătățirii calității serviciilor de 

sănătate în Municipiul Carei” cod SMIS nr 123884, și din cadrul proiectului ”Creșterea 

capacității de gestionbare a crizei sanitare COVID-19, cod SMIS nr 138306 din domeniul 

privat al Municipiului Carei în favoarea Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină?  

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

12. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul 

intravilan înscris în C.F. nr. 103817 Carei, nr top 634/104, în vederea vânzării acestuia – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

13. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul 

intravilan înscris în C.F. nr. 105380 Carei, nr top 105380, în vederea vânzării acestuia - 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   
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14. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul 

intravilan înscris în C.F. nr. 109984 Carei, nr top 2978/9/C în vederea vânzării acestuia – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

15. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul 

intravilan înscris în C.F. nr. 110492 Carei, nr cad 110492 în vederea vânzării acestuia – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

16. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul 

intravilan înscris în C.F. nr. 112083 Carei, nr cad 112083, în vederea vânzării acestuia – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

17. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul 

intravilan înscris în C.F. nr. 112680 Carei, nr top 6497/11 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

18. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului 

Carei cu două noi poziții – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

19. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului 

Carei cu o poziție – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

20. Diverse 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca :la punctul diverse dacă dorește cineva să ia cuvântul?  

 Dl Tempfli : având în vedere că sunt lucrări pe artera principală dacă s-ar putea rezolva ca acele 

sensuri unice să se desființeze temporar pe timpul lucrărilor ca să se ajungă mai rapid la destinație și 

pentru ușurarea circulației. 

 Dl Primar: înțelegem sugestia dar acele străzi cu sens unic sunt înguste și dacă am deschide 

circulația în ambele sensuri s-ar bloca pentru că sunt și mașini parcate de-a lungul șoselei. 

 Dl Keizer: dacă întrebați părerea mea, anii trecuți am mai făcut schimbări în cartierele MV I și 

MV II sau unde au cerut locatarii, noi suntem deschiși la propuneri, dar în primul rând noi cere părerea  

specialiștilor a Poliției. 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : mulțumesc. Altcineva dacă dorește să ia cuvântul? Dacă 

nu eu vă mulțumesc pentru participare. O zi bună tuturor ! 

 

 

 

 

Președinte de ședință   Secretar General al Municipiului Carei      


