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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 19.05.2021 

a Consiliului Local al Municipiului Carei  

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

19.05.2021 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 14.05.2021. 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 TIMOC TITEL-ANDREI     

14. Doamna TODEA CARMEN      

15. Doamna TÓTH ENIKŐ       

16. Domnul UJLAKI GÁBOR      

17. 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, dl. cj. 

Claudiu-Alexandru URSULESCU, șefi de servicii din cadrul Primăriei Municipiului Carei, reprezentanții 

presei. Lipsește domnul consilier Tempfli Vasile-Adalbert. 

  Domnișoara președinte Șorian Bianca: Bună ziua, bine v-am găsit la ședința ordinară din 19 mai a 

Consiliului local al Municipiului Carei. În primul rând supun la vot ordinea de zi cu modificările 

ulterioare însumând 24 de puncte. 

   

  Domnișoara preşedinte de şedinţă prezintă propunerea de modificare a ordinii de zi, după 

cum urmează :  
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1. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE -  post mortem Domnului János 

MÜLLER– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului PRO URBE Domnului pr Radu FILIP– 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

3. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Domnului pr. József LIEB – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului PRO URBE  Domnului Gheorghe 

GLODEANU – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

5. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Doamnei Éva PETKES – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Domnului Stefan GNANDT – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării achiziției de aparatură medicală pentru 

dotarea Secției ATI din cadrul Spitalului Municipal Carei– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Carei pe anul 2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2021 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale 

municipiului Carei și ale instituțiilor subordonate la 31.03.2021 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.03.2021 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.03.2021 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.03.2021 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2020 al S.C. CAREI 

TRANS BUS S.R.L. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.03.2021 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.03.2021 al Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-

Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
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județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind administrarea, exploatarea şi 

închirierea locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. aflate în gestionarea U.A.T. 

Municipiul Carei– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe 

aparținând patrimoniului – domeniul public și privat al U.A.T. Municipiul Carei  – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 71/2019 privind atribuirea în 

folosinţă gratuită pe termen de 18 luni, a spaţiului în suprafaţă totală de 1013 mp din imobilul 

situat în Carei, str. Progresului nr 28, în favoarea Judecătoriei Carei, modificată prin H.C.L nr 

154/21.10.2019 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – proiect nr. 384 / 2020 
elaborat de S.C. SPAKK LINE S.R.L. Satu Mare, privind : ”INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN 

PENTRU ZONA DE AGREMENT – CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ,  beneficiari : 

HÓHÁGYI GYULA și soția HÓHÁGYI-BEDE ÁGOTA – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea taxei de pescuit la lacul Ianculeşti, aprobat prin 

H.C.L. nr. 121/2015 privind modificarea taxei de pescuit şi a Regulamentului de pescuit la lacul 

Ianculeşti, aprobate prin H.C.L. nr. 38/2012  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

23. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Asociației Foto Club Vasile Vénig László și a 

Global Photographic Union a unor săli din incinta Castelului Károlyi  – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

24. Diverse 

 

 

 Se supune la vot propunerea de modificare a ordinii de zi care  se aprobă cu unanimitatea voturilor 

celor 17 consilieri locali  prezenţi la şedinţă. 

 

 Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre : 

 

  Domnișoara președinte Șorian Bianca: având în vedere că primele 6 puncte privesc conferirea 

titlurilor de Pro Urbe, pentru eficință vom discuta și vom consulta comisiile ulterior luând o pauză pentru 

a vota. 

 

1. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE -  post mortem Domnului János 

MÜLLER– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : discuții în plen 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

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

 

  Ca urmare a voturilor exprimate prin buletine de vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 

abțineri și 0 voturi împotrivă. 
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2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului PRO URBE Domnului pr. Radu FILIP– 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : discuții în plen  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Ca urmare a voturilor exprimate prin buletine de vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 

abțineri și 0 voturi împotrivă. 

 

3. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Domnului pr. József LIEB – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : discuții în plen  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Ca urmare a voturilor exprimate prin buletine de vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 

abțineri și 0 voturi împotrivă. 

 

4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului PRO URBE  Domnului Gheorghe 

GLODEANU – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : discuții în plen  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

 Ca urmare a voturilor exprimate prin buletine de vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 

abțineri și 0 voturi împotrivă. 

 

5. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Doamnei Éva PETKES – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : discuții în plen 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

 Ca urmare a voturilor exprimate prin buletine de vot proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru, 0 

abțineri și 1 vot împotrivă. 
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6. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  Domnului Stefan GNANDT – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : discuții în plen 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: luăm o pauză de 5 minute ca să votăm și apoi revenim.  

 

 Ca urmare a voturilor exprimate prin buletine de vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 

abțineri și 0 voturi împotrivă. 

 

 ( S-a luat o pauză pentru ca consilierii locali să voteze pe buletine de vot acordarea titlului Pro 

Urbe de către fiecare consilier local în parte. S-a trecut la numărarea voturilor de către dl Ursulescu, care 

ulterior prezintă rezultatul votului. ) 

 

 Domnul Primar: dacă îmi permiteți să spun câteva cuvinte despre cei propuși pentru acest titlu. 

Propunerile nu au venit numai de la mine, am primit mai multe propuneri. În fiecare an spun și mă repet, 

aștept și din partea consilierilor să se implice și să ne înțelege să nu ajungem să ne certăm că la cine dăm 

și cui nu dăm titlu de Pro Urbe sau de cetățean de onoare. Au fost ani în care a funcționat o comisie care 

venea cu propuneri către Consiliul local. Sper că la sfârșitul acestei pandemii într-un cadru oficial vom 

putea înmâna și celor care au fost votați anul trecut dar nu am reușit să le înmânăm acest titlu. Aceste 

disticții sunt o recunoaștere a muncii unor oameni pe care trebuie să îi evidențiem.  

 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării achiziției de aparatură medicală pentru 

dotarea Secției ATI din cadrul 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 ia cuvântul ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă. 

  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Carei pe anul 2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2021 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale 

municipiului Carei și ale instituțiilor subordonate la 31.03.2021 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.03.2021 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.03.2021 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă. 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.03.2021 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă. 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2020 al S.C. CAREI 

TRANS BUS S.R.L. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.03.2021 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L. – 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: am luat la cunoștință 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.03.2021 al Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-

Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 

județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 
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 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 D-na Venig: am dori ca cineva să ne prezinte care ar fi motivul pentru care Careiul nefiind 

beneficiar al acestui proiect totuși ne privește majorarea de preț. 

 Domnul Primar: eu am cerut explicații suplimentare d-lui Director Leitner,a trimis o adresă ceea ce 

ați primit și dvs în scris, și de acolo reiese că noi am avut parte de cea mai mare parte din primul proiect.  

 Domnul Bekő: în completarea celor spuse de dl Primar se pare că Master Planul Apaserv respectiv 

ADI Apă-Canal consideră că problemele de apă și canal în orașele mari sunt rezolvate. Aceste creșteri de 

tarife, dacă citiți bine materialul, sunt impuse de UE și nerespectarea lor duce automat la rezilierea 

contractului respectiv la recuperarea proporțională a finanțărilor. 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă mai dorește cineva să intervină ? 

  

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă. 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind administrarea, exploatarea şi 

închirierea locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. aflate în gestionarea U.A.T. 

Municipiul 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 ? 

 Domnul Bekő: este în procedură de licitație un nou complex de 56 de apartamente. Sunt șanse ca 

lucrările să înceapă peste 2-3 luni, dacă nu sunt contestații la licitații. Întradevăr după ce vor exista aceste 

apartamente acest regulament trebuie respectat la sânge pentru că sunt niște criterii impuse atât de 

legislația națională cât și de Consiliul local.  

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe 

aparținând patrimoniului – domeniul public și privat al U.A.T. Municipiul 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 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă. 

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 71/2019 privind atribuirea în 

folosinţă gratuită pe termen de 18 luni, a spaţiului în suprafaţă totală de 1013 mp din imobilul 

situat în Carei, str. Progresului nr 28, în favoarea Judecătoriei Carei, modificată prin H.C.L nr 

154/21.10.2019 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca : consult comisiile 



9/10 

 

 Comisia economică : aviz favorabil  

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil ( domnișoara Șorian se abține ) 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 abținere ( d-ra Bianca Șorian ) și 0 

voturi împotrivă. 

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – proiect nr. 384 / 2020 
elaborat de S.C. SPAKK LINE S.R.L. Satu Mare, privind : ”INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN 

PENTRU ZONA DE AGREMENT – CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ,  beneficiari : 

HÓHÁGYI GYULA și soția HÓHÁGYI-BEDE ÁGOTA – 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 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea taxei de pescuit la lacul Ianculeşti, aprobat prin 

H.C.L. nr. 121/2015 privind modificarea taxei de pescuit şi a Regulamentului de pescuit la lacul 

Ianculeşti, aprobate prin H.C.L. nr. 38/2012  – 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 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  
 

23. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Asociației Foto Club Vasile Vénig László și a 

Global Photographic Union a unor săli din incinta Castelului Károlyi  – 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 ( dl Hago nu participă la vot ) 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă dorește cineva să intervină ? 

 
 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă și 1 neparticipare la 

vot ( dl Hago ). 

  
 Se prezintă rezultatul voturilor exprimate pe buletine de vot pentru Titlurile Pro Urbe.  

 Dl Ursulescu: pentru dl Muller 17 voturi pentru, pentru dl Filip 17 voturi pentru, pentru dl Lieb 17 voturi 

pentru, pentru dl Glodeanu 17 voturi pentru, pentru dna dr Petkes 16 voturi pentru și 1 împotrivă iar pentru dl Gnadt 
17 voturi pentru .  
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24. Diverse 

  

  Domnișoara președinte Șorian Bianca: avem o cerere adresată de către Clubul Sportiv Daliana 

care solicită un sprijin financiar în valoare de 5.000 lei. Din câte am înțeles eu, cererea va fi analizată. 

 Domnul Primar: dacă nu găsim o altă soluție, eu cu dl Bekő am discutat o variantă, pentru că dacă 

așteptăm oficial toate procedurile, trece evenimentul.  

  Domnul Bekő: pentru o corectă informare a dumneavoastră vreau să menționez că noi în fiecare 

an în buget am prevăzut diferite sume pentru sprijinirea activităților organizațiilor culturale, non-profit, 

sportive, culte respectiv pentru organizații de domeniul social. În acest an problema este că bugetul fiind 

aprobat cu întârziere, în luna aprilie, procedura este următoarea , sumele respective au fost incluse în 

buget și au deja votul dumneavoastră dar legiuitorul mai cere încă o hotărâre de consiliu local ca să mai 

aprobăm încă o dată doar partea asta. Se va întâmpla probabil în cursul săptămânii viitoare dupa aprobarea 

de dumneavoastră din nou a sumelor, se publică în Monitorul Oficial, după 14 zile se lansează sesiunea de  

depunere a proiectelor, după o perioadă rezonabilă se trece la evaluare, rezultatul se supune din nou la 

votul dumneavoastră...va trebui să găsim o altă metodă. Există pericolul ca acele activități care se 

desfășoară între ianuarie și iulie rămân fără finanțare pentru că nu vor fi avizele necesare, iar nu se 

permite ca să virăm bani pentru evenimente sau activități care au fost realizate, este o aberație din punctul 

meu de vedere dar asta e legea și trebuie să ne supunem. 

  Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă mai dorește cineva să ia cuvântul sau dacă doriți să 

abordăm alte subiecte ? 

 Domnișoara președinte Șorian Bianca: dacă nu atunci încheiem ședința de azi. O zi bună tuturor. 

 

 

 

 

 

 

           Președinte de ședință             Pentru Secretar General  

           al Municipiului Carei          

        Bianca-Sorina ȘORIAN    cj. Claudiu-Alexandru URSULESCU 


