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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 27.07.2021 

a Consiliului Local al Municipiului Carei  

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

27.07.2021 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 23.07.2021. 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 CSIZMADIA ZSOLT         

2. Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR 

3. Doamna HALLER ERIKA-TÜNDE    

4. Domnul KEIZER LUDOVIC     

5. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA   

6. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE   

7. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN       

8. Domnul PETKES IOSIF  

9. Domnul ROMAN ADRIAN 

10. Doamna ȘORIAN BIANCA-SORINA     

11. Domnul TABI GYÖRGY-ZSOLT    

12. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT   

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 domnul Tabi György-Zsolt -  preşedinte de 

şedinţă. 

  Participă la şedinţa ordinară domnul Kovács Eugen – Primarul municipiului, dl Bekő 

Tamás – Administrator Public al Municipiului, doamna  Adela-Crina Oprițoiu –  Secretar General al 

Municipiului,dl Oneț Sebastian, delegatul satului Ianculești, șefi de servicii din cadrul Primăriei 

Municipiului Carei, reprezentanții presei. 

  Lipsesc domnii consilieri Bontea Dan-Gabriel și Fazakas Zoltan. 

   

 Domnul preşedinte Tabi György-Zsolt: Bună ziua. Bine ați venit la ședința Consiliului local din 

data de 27.07.2021. 

 În primul rând aș vrea să invit reprezentantul satului Ianculești, dl Oneț Sebastian să se prezinte în 

fața Consiliului local. 
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 Domnul Oneț Sebastian: Bună ziua, sunt Oneț Sebastian Constantin, sunt din satul Ianculești și aș 

dori să reprezint satul Ianculești în următorii 4 ani. Vă mulțumesc frumos. 

 Domnul preşedinte Tabi György-Zsolt:bine ați venit. 

 

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

 

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

municipiului Carei și ale instituțiilor subordonate la 30.06.2021 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

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

30.06.2021 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

30.06.2021 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

30.06.2021 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

30.06.2021  al Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr 

9/2018 revizuiți și modificați prin HCL nr 52/2018, prin HCL nr 12/2019 pentru proiectul  

 „Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu în cadrul Școlii 

 Gimnaziale nr. 1 Carei”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 13/2019 privind aprobarea proiectului  

„Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu în cadrul Școlii 

Gimnaziale nr. 1 Carei” și a cheltuielilor legate de proiect – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 

130.000 lei societății „Carei Trans Bus„ SRL– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre privind completarea comitetului director al Clubului Sportiv Municipal 

Victoria Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a 100 exemplare din lucrarea „A 

Nagykárolyi gróf  Károlyi család ezeréves története” autor Szabó Imre – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind alocarea unui spațiu pentru funcționarea unui spațiu pentru 

Biroul Parlamentar – Deputat Radu Panait ( USR ) – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea, în principiu, a concesionării prin licitaţie publică, a 

unei suprafeţe de 1242 mp teren din categoria curți-construcții, domeniul public al 

Municipiului Carei, identificat prin C.F. 112929 Carei– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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13. Proiect de hotărâre  privind scoaterea din evidența mijloacelor fixe a unor bunuri din 

domeniul public și din domeniul privat al Municipiului Carei, înscrise de două ori ca 

urmare a unor erori materiale   – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 

înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 

imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 111751 Carei, nr cadastral 111751 din domeniul 

public al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 

imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 112454 Carei, nr cadastral 112454 din domeniul 

public al Municipiului Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 

imobilului teren extravilan înscris în CF nr. 112084 Carei, nr cadastral 112084 din domeniul 

privat al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

18. Proiect de hotărâre privind corectarea erorii materiale strecurate în HCL nr 63/20.04.2021 

privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Carei a unui teren 

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

19. Proiect de hotărâre pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 

143/2020, completat prin HCL nr 182/2020, aferent investiției „Anexă Agricolă – Adăpost 

Animale”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

20. Diverse  

 - cererea d-lui Bertiean Mihai, domiciliat în Carei, distribuit pentru COMISIA DE 

 SPECIALITATE  DIN DOMENIUL ORGANIZARE ŞI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, 

 LUCRĂRI PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI A MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE 

 ARHITECTURĂ, AGRICULTURĂ și COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU 

 ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTE. 

 

 

 Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 17 consilieri locali  

prezenţi la şedinţă. 

 

  

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

municipiului Carei și ale instituțiilor subordonate la 30.06.2021 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul președinte Tabi György-Zsolt : 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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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.06.2021 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

   

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește cineva să intervină? 

 

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

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

30.06.2021 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește cineva să intervină? 

 

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

 

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

30.06.2021 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: discuții în plen 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește cineva să intervină? 

 

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

 

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

30.06.2021  al Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește cineva să intervină? 

 

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

 

6. Proiect de hotărâre pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr 

9/2018 revizuiți și modificați prin HCL nr 52/2018, prin HCL nr 12/2019 pentru proiectul  

 „Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu în cadrul Școlii 

 Gimnaziale nr. 1 Carei”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește cineva să intervină? 

 

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

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 13/2019 privind aprobarea proiectului  

„Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu în cadrul Școlii 

Gimnaziale nr. 1 Carei” și a cheltuielilor legate de proiect – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește cineva să intervină? 

 

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

 

 Domnul președinte de ședință anunță o modificare în ordinea de zi, astfel punctul 19 de pe 

 ordinea de zi devenind punctul 8. 

 

8. Proiect de hotărâre pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 

143/2020, completat prin HCL nr 182/2020, aferent investiției „Anexă Agricolă – Adăpost 

Animale”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește cineva să intervină? 

 

 

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

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 

130.000 lei societății „Carei Trans Bus„ SRL– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Tabi György-Zsolt : 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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10. Proiect de hotărâre privind completarea comitetului director al Clubului Sportiv Municipal 

Victoria Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : discuții în plen 

 Comisia învățământ: discuții în plen 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește cineva să intervină? 

Domnul Keizer: din partea UDMR și al Forumului German îl propunem pe dl Lúkács-Rákoczi 

Levente. 

Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă mai dorește cineva să intervină? Dacă este o singură 

persoană este nevoie de vot secret? 

Doamna Secretar: fiind vorba de persoană, Consiliul local poate să decidă dacă vrea vot secret 

sau nu. Dacă dumneavoastră considerați că nu este cazul, fiind un singur candidat, atunci trebuie 

să propuneți procedura de vot deschis și atunci se poate vota deschis. 

Domnul președinte Tabi György-Zsolt : propun procedura de vot deschis. Cine este pentru ? 

S-a stabilit procedura de vot deschis cu acordul tuturor consilierilor. 

 

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

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a 100 exemplare din lucrarea „A 

Nagykárolyi gróf  Károlyi család ezeréves története” autor Szabó Imre – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 
  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul președinte Tabi György-Zsolt : 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 alocarea unui spațiu pentru funcționarea unui spațiu pentru 

Biroul Parlamentar – Deputat Radu Panait ( USR ) – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil cu mențiunea că dl Timoc se abține 

Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește cineva să intervină? 

Domnul Timoc: aș dori doar să justific de ce m-am abținut. Mă gândesc că în momentul în care 

USR-PLUS va solicita un sediu de partid mă gândesc că va fi acelaș cu biroul parlamentar, nu se 

pot acorda 2 sedii diferite. 

Domnul Primar: eu sunt de aceeași părere. 

Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește cineva să intervină? 

 

 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 abținere ( dl Timoc ) și 0 voturi 

 împotrivă.   
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea, în principiu, a concesionării prin licitaţie publică, a 

unei suprafeţe de 1242 mp teren din categoria curți-construcții, domeniul public al 

Municipiului Carei, identificat prin C.F. 112929 Carei– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : 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 scoaterea din evidența mijloacelor fixe a unor bunuri din 

domeniul public și din domeniul privat al Municipiului Carei, înscrise de două ori ca 

urmare a unor erori materiale   – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : 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 unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 

înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește cineva să intervină? 

 

 Dl consilier Timoc părăsește sala. Rămân 16 consilieri locali în sala de ședință. 

  

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

 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 

imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 111751 Carei, nr cadastral 111751 din domeniul 

public al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 
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 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește cineva să intervină? 

  

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

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 

imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 112454 Carei, nr cadastral 112454 din domeniul 

public al Municipiului Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește cineva să intervină? 

 

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

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 

imobilului teren extravilan înscris în CF nr. 112084 Carei, nr cadastral 112084 din domeniul 

privat al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește cineva să intervină? 

 

 Dl consilier Timoc revine în sala de ședință. În sală sunt 17 consilieri locali. 

 

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

 

19. Proiect de hotărâre privind corectarea erorii materiale strecurate în HCL nr 63/20.04.2021 

privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Carei a unui teren 

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ:aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește cineva să intervină? 

 

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

 

20. Diverse 

- cererea d-lui Bertiean Mihai, domiciliat în Carei, distribuit pentru COMISIA DE SPECIALITATE  

DIN DOMENIUL ORGANIZARE ŞI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, LUCRĂRI PUBLICE, 

PROTECŢIA MEDIULUI A MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ, 

AGRICULTURĂ și COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTE. 
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 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : dacă dorește să ia cuvântul la acest punct? Dacă nu, 

atunci am luat la cunoștință.  

 Domnul președinte Tabi György-Zsolt : am parcurs toate punctele de pe ordinea de zi, vă 

mulțumesc pentru participare. 

  

 

                         Preşedinte de şedinţă                  Secretar General al Municipiului Carei        

                Tabi György-Zsolt                                         cj. Adela-Crina Opriţoiu  
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