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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 09.02.2022 

a Consiliului Local al Municipiului Carei  

 

 

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

09.02.2022 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 04.02.2022. 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. 
 

  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. Doamna HALLER ERIKA-TÜNDE    

6. Domnul KEIZER LUDOVIC     

7. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA    

8. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE    

9. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN        

10. Domnul PETKES IOSIF 

11. Domnul ROMAN ADRIAN 

12. Doamna ȘORIAN BIANCA-SORINA          

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 doamna Todea Carmen -  preşedinte de şedinţă. 

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

General al Municipiului, șefi de servicii din cadrul Primăriei Municipiului Carei, reprezentanții presei, 

reprezentantul satului Ianculești. 

  Este prezent la ședință Domnul TABI GYÖRGY-ZSOLT Director CSM Victoria.  

  

  Doamna preşedinte Todea Carmen: bună ziua, bine ați venit la ședința Consiliului local din data 

de 9 februarie 2022. Voi începe cu rugămintea să îmi dați acordul dumneavoastră vis-a-vis cu cele 30 de 
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puncte de pe ordinea de zi, iar în ceea ce privește succesiunea punctelor, ultimul dintre ele, adică punctul 

30 îl vom discuta după punctul 10. 

 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local  al 

domnului  Tabi György Zsolt – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

Municipiului Carei  la 31.12.2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

31.12.2021 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

31.12.2021 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

31.12.2021 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

31.12.2021 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács  

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – 

venituri proprii învățământ, ale Municipiului Carei la 31.12.2021 – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – 

credite interne ale Municipiului Carei la 31.12.2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

31.12.2021 al Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Carei pe anul 2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al 

Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al 

Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. 

PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. 

CAREI TRANS BUS S.R.L. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Carei pe anul 2022, sursa E – venituri proprii învățământ – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Carei pe anul 2022, sursa C - credite interne – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

19. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare asupra unor bunuri din 

domeniul public al Municipiului Carei în favoarea Clubului Sportiv Municipal VICTORIA 

Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență 

juridică în vederea efectuării demersurilor necesare pentru solicitarea de pretenții din 

partea prestatorului SC PROIECT AIC SRL – care nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute 

în contractul de servicii 47909/17.12.2020 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

21. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 167/26.08.2021 pentru amplasarea cu titlu 

gratuit a unui chioșc în Piața Agroalimentară din Municipiul Carei – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării nomenclaturii stradale a Municipiului 

Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor imobile 

aparținând domeniului privat al Municipiului Carei, aprobat prin HCL nr 123/2020  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 

105380Carei, nr cad. 105380 în suprafață de 60 mp, situat în Municipiul Carei, P-ța Avram 

Iancu nr 15 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 

109984 Carei, nr top. 2978/9/C în suprafață de 60 mp, situat în Municipiul Carei, str. 

Ignișului nr. 20A – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 

110492Carei, nr cad. 110492 în suprafață de 60 mp, situat în Municipiul Carei, str. Ignișului 

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács  

 

27. Diverse 

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al 

Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács  
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei, anul școlar 2021-2022 – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács  
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 

sursa F pe anul 2022 al  Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács  

 

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

consilieri locali  prezenţi la şedinţă. 

 

 Doamna preşedinte Todea Carmen: înainte de a începe discutarea proiectelor vă rog să aprobați 

procesele verbale ale ședințelor anterioare de consiliu, după ce le voi enumera să îmi spuneți vă rog dacă 

doriți să le votăm în bloc sau individual.  

 Se aprobă prin acordul tuturor consilierilor prezenți votul în bloc al proceselor verbale. 

 Doamna preşedinte Todea Carmen dă citire proceselor verbale. 

 

 Se supun la vot procesele verbale şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 18 consilieri locali  

prezenţi la şedinţă. 

 

 Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre :  

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local  al 

domnului  Tabi György Zsolt – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : am luat la cunoștință 

Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

Comisia urbanism: am luat la cunoștință 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

2. 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 preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  
 

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

Municipiului Carei  la 31.12.2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.12.2021 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

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

31.12.2021 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

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

31.12.2021 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : 4 voturi pentru și 1 abținere 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: 2 voturi pentru și 2 abțineri 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 13 voturi pentru, 5 abțineri (doamna consilier Todea, 

 domnișoara consilier Șorian, domnul consilier Micovschi,  domnul consilier Timoc, domnul 

 consilier Bontea) și 0 voturi împotrivă.   

 

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

31.12.2021 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács  

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – 

venituri proprii învățământ, ale Municipiului Carei la 31.12.2021 – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – 

credite interne ale Municipiului Carei la 31.12.2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

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

31.12.2021 al Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 

sursa F pe anul 2022 al  Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács  

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Carei pe anul 2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács  
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Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 Domnul Primar: cred că nu trebuie să votăm înainte de a spune câteva cuvinte despre acest buget. 

Ați studiat construcția acestui buget, trebuie să constatîm că este un buget de 114 milioane de lei față de 

încasări efective de anul trecut de 82 de milioane, din care pentru dezvoltare 70 de milioane din care 50 

de milioane de lei provin din fonduri europene. Este un proiect ambițios cu investiții de 14 milioane de 

euro. Este foarte bine structurat și mulțumesc colegilor pentru munca depusă și vreau să spun că sunt 

într-un fel bucuros de acest buget dar am o frică, oare inflația cât va fi în acest an, că nu-i sigur că la 

mijlocul sau la sfârșitul acestui an vom fi chiar așa de fericiți. Aceste scumpiri, mai ales ale energiei și 

chiar al materialelor de construcții vor provoca scumpiri în lanț și nu vedem unde se va ajunge dar hai să 

fim optimiști să sperăm că vom reuși. Cred că ați citit și structura investițiilor, adică pozițiile din aceste 

investiții, niciodată nu a reuțit orașul să prevadă 5 milioane de lei ca și contribuție din veniturile proprii, 

respectiv sunt poziții de studii și proiecte pentru viitoarele noastre proiecte care vrem să le depunem în 

ciclul financiar european 2021 – 2007 care din păcate se prelungește, eu aș spune că ar trebui corectat în 

2023-2030, ambițiile noastre sunt mari, temerea mea este cum v-am spus creșterea prețurilor și 

capacitățile firmelor, dacă vin la licitație și câștigă vor fi în stare, vor avea resursele financiare, vor avea 

oameni ca să lucreze. Sunt optimist dar cu o frică în ceea ce privește execuția acestui buget, avem banii, 

avem suficienți dar să putem duce până la bun sfârșit. Atât am vrut să vă spun. 

 Domnul Bekő: dacă îmi permiteți în completarea celor spuse de domnul Primar, veniturile totale 

preconizate pe anul 2022 sunt cu 39% mai mari decât cele realizate în 2021 din care veniturile noastre 

proprii, care nu au destinație decât prin buget deci prin bugetul aprobat de dumneavoastră, sunt în 

creștere cu 10% față de realizările de anul trecut. Acestă creștere se datorează în primul rând estimărilor 

făcute de ANAF privind cota pe impozitul pe venit, această estimare pentru 2022 este mai mare cu 14% 

decât realizările efective pe 2021, aici eu am un semn de întrebare dar sper că estimările sunt corecte, 

celelalte venituri care care fac practic categoria veniturilor proprii și de competența Serviciului de 

Impozite și Taxe sunt bugetate aproximativ la nivelul anului trecut. Realizările pe luna ianuarie și 

începutul lunii februarie ne face să fim optimiști că aceste venituri ale noastre proprii din competența 

Serviciului de Taxe și Impozite se va realiza. Semnul de întrebare este întradevăr cota, dacă era bine 

dimensionată, noi eram obligați să cuprindem valoarea comunicată, semn de speranță este că anul trecut 

față de estimarea celor de la finanțe am reușit să încasăm 99%. Dacă și în acest an procentul de 99% 

rămâne, înseamnă că bugetul va fi realizabil pe partea de venituri. În mod sigur ați observat că plafonul 

de la UE și bugetul de stat, prin bugetl de stat înțeleg partea de 13% care intră în cont separat, respectiv 

PNRR-ul, este prevăzut o creștere de 95% față de anul trecut, lista de investiții în valoare de 65 milioane 

de lei, este o creștere de 25% față de anul trecut. La cifra de investiții din sursele pe care le dorim să le 

accesăm de la UE, în valoare de 58 de milioane, aproximativ, se pare o cifră mare dar 40 de milioane 

sunt acele 4 proiecte pe care obligatoriu trebuie finalizate în acest an. Diferența de 18 milioane sunt acele 

proiecte unde avem contracte de execuție, deci nu suntem în faza de licitație sau fază de documentații, 

contracte de execuție o parte din aceste lucrări au început o altă parte vor începe imediat ce timpul v-a 

permite. În urma discuțiilor cu proiectanții am  preconizat valorile care vor fi executate, poate aici vom 

avea semne de întrebări dar sperăm că și de data asta avem inteprinzători și firme serioase cum am avut 

și până acum, cu mici excepții. Din lista de investiții din bugetul local alocăm o sumă de 5 milioane de 

lei, o sumă record, față de anul trecut când am reușit să realizăm 3,1 milioane, o parte din bugetul local 

merg la cofinanțarea proiectelor în jur de 1,1 milioane și 1,6 milioane sunt prevăzute pentru diferite 

documentații tehnice în vederea depunerii proiectelor care urmează pe programul Anghel Saligny 

respectiv pe programele POR care din păcate sunt în mare întârziere. Partea de venituri mai cuprinde și 

venituri de la bugetul de stat care e de fapt TVA-ul pentru cheltuieli descentralizate suma depășește 10 

milioane de lei, în creștere față de anul trecut, 95% din acestă sumă se regăsesc la capitolul cheltuieli, la 

finanțarea asistenților personali și indemnizații. Cred că e al 2-lea an consecutiv când sumele necesare 
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sunt deja alocate la începutul anului și o altă parte de 25 de milioane pentru susținerea sistemului de 

învățământ. La capitolul de cheltuieli, având în vedere că pornim de la 0, în sensul că am reușit să 

închidem anul cu plăți restante 0, ceea ce înseamnă că nu avem nici o factură neplătită la termen, din 

potrivă și facturile scadente pe luna ianuarie am reușit să plătim în jur de 50%. În proiectul de buget am 

prevăzut toate drepturile salariale ale angajaților proprii respectiv a instituțiilor subordonate care include 

salariile de bază, sporurile care se acordă pentru anumite proiecte, indemnizațiile de hrană respectiv 

voucherele de vacanță. Am asigurat sumele necesare pentru cheltuielile privind datoria publică pentru 

acest an ceea ce însemnă rate, dobânzi respectiv comisioane, suma bugetată de aproximativ 4,1 milioane 

de lei din care ratele sunt clare, dobânzile estimate de 700.000 lei pot varia în funcție de valoare 

ROBOR-ului. Am încercat să asigurăm resursele necesare pentru învățământ, anul trecut am alucat 3,6 

milioane fără investiții, în acest an am alocat cam aceeași sumă din care 2,5 milioane sunt din TVA-ul 

alocat de la bugetul de stat și 1,1 milioane din contribuții proprii cu semn de întrebare dacă ne vom putea 

încadra în această sumă având în vedere valorile mari ale cheltuielilor cu utilitățile. Doar în luna 

februarie aferente lunii ianuarile școlile au de plătit 470.000 lei numai pentru consumul de gaz. Este o 

aberaței dar pe parcursul anului în mod sigur aici va trebui să intervenim. La celelalte capitole am 

încercat să asigurăm finanțarea necesară pentru capitolul cultură, capitolul spații verzi, la sport pentru 

CSM Victoria le asigurăm din start un buget de 1,4 milioane față de 800.000 cu care am pornit anul 

trecut iar pentru Fundația Grof Karolyi am preconizat o sumă mai mică la început de an datorită faptului 

că realizările dânșilor din venituri proprii anul trecut a depățit toate așteptările și sperăm ca și în acest an 

aceste venituri proprii vor crește. Aș vrea să menționez că este primul an că librăria este pe profit, nici o 

dată nu am crezut că această activitate din vânzări de cărți poate să aducă profit. Ca și orice buget are și 

semne de întrebare la partea de venituri mare semn de întrebare este cota iar la partea de cheltuieli marele 

semn de întrebare sunt până unde vor crește prețurile la utilități respectiv aceste creșteri cu se vor 

repercuta în celelate prețuri ale materialelor cu care  lucrăm și de care avem nevoie. Per ansamblu am 

încercat să întocmim un buget echilbrat, un buget realist cu acette semne de întrebări care sunt la fiecare 

buget. Vreau să menționez că pe parcursul execuției anului bugetar vom verifica dacă veniturile se 

încadrează în limitele prevăzute și în caz că avem probleme vom trage un semnal de alarmă și vom 

interveni la acele capitole unde este necesar. Aș vrea să vă mai amintesc că în bugetul anului trecut în 

acel capitol care înseamnă cheltuieli la secțiunea de dezvoltare raportat la cheltuieli totale procentul a 

fost de 49%, asta înseamnă că la fiecare 100 lei cheltuiți de autoritatea locală 49 lei au mers la investiții, 

cred că este un procent frumos. În acest an în schimb acest procent crește la 61.45% conform 

prevederilor care sunt cuprinse în acest buget. Având în vedere cele expuse de mine vă rog să fiți de 

acord cu acest buget cu mențiunea că obligatoriu vom face intervențiile necesare dacă vor apărea 

anomalii pe partea de cheltuieli, în primul rând, respectiv la nerealizări însemnate pe partea de venituri. 

Mulțumesc. 

Doamna preşedinte Todea Carmen: mulțumim pentru informarea detaliată, pentru explicații și pentru 

veștile bune pe care ni le-ați dat. 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al 

Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al 

Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. 

PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : 4 voturi pentru și 1 abținere 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: 2 voturi pentru și 2 abțineri 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 13 voturi pentru, 5 abțineri (doamna consilier Todea, 

domnișoara consilier Șorian, domnul consilier Micovschi,  domnul consilier Timoc, domnul consilier 

Bontea) și 0 voturi împotrivă.    

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. 

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

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Carei pe anul 2022, sursa E – venituri proprii învățământ – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Carei pe anul 2022, sursa C - credite interne – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

20. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare asupra unor bunuri din 

domeniul public al Municipiului Carei în favoarea Clubului Sportiv Municipal VICTORIA 

Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență 

juridică în vederea efectuării demersurilor necesare pentru solicitarea de pretenții din 

partea prestatorului SC PROIECT AIC SRL – care nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute 

în contractul de servicii 47909/17.12.2020 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul Bekő: eram nevoiți să facem demersurile în vederea angajării unui avocat 

specializat în aceste probleme având în vedere că acel proiectant pe care l-am ales la o licitație 

deschisă, transparentă și a avut o ofertă care s-a părut că este ceam mai bună și din punct de 

vedere ethnic și din punct de vedere al prețului în repetate rânduri nu și-a îndeplinit obligațiile 

contractuale și am ajuns într-o situație destul de delicată și anume suntem în întârziere destul de 

mare cu acest proiect, este de fapt vorba de bibliotecă, vom fi nevoiți să reluăm procedura, dorim 

să apelăm la serviciile acestui domn avocat care ne-a mai reprezentat în 4 sau 5 cazuri din care 

cazul cel mai important acea corecție financiară la care corecție a fost de 1,5 milioane lei, nu o 
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sumă mica, și acest domn avocat prin actele pe care le-am pus la dispoziție respective prin 

experiența lui profesională a reușit să câștige și la Curtea de Apel, soluția a rîmas definitivă și 

imediat executabilă iar banii i-am și încasat de la Ministerul Dezvoltării. Vreau să menționăm că 

onorariu în caz de câștig se recuperează, ce nu se recuperează este onorariu de success, în acest 

caz onorariul de success este o sumă destul de mică. Avem deplină încredere în acest domn 

avocat sau această firmă de avocatură că iarăși ne va reprezenta foarte bine și vom reuși să 

solicităm daune proiectantului. Pentru a angaja în această speță firma de avocatură avem nevoie 

de hotărârea consiliului local iar în acest sens vă rog să vă dați acordul. Apelăm la alte firme sau 

la alți avocați numai și numai în cazul în care aparatul nostrum de specialitate nu are experiența 

necesară în acest domeniu. Până acum la procesele unde au fost decizii definitive procentul de 

câștig a fost foarte bun. Sunt încă câteva procese pe rol unde nici în primă instanță nu s-a facut 

pronunțare dar sperăm că pronunțările vor fi de partea noastră. Mulțumesc.  

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

22. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 167/26.08.2021 pentru amplasarea cu titlu 

gratuit a unui chioșc în Piața Agroalimentară din Municipiul Carei – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării nomenclaturii stradale a Municipiului 

Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 
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Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor imobile 

aparținând domeniului privat al Municipiului Carei, aprobat prin HCL nr 123/2020  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.  

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 

105380Carei, nr cad. 105380 în suprafață de 60 mp, situat în Municipiul Carei, P-ța Avram 

Iancu nr 15 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 

109984 Carei, nr top. 2978/9/C în suprafață de 60 mp, situat în Municipiul Carei, str. 

Ignișului nr. 20A – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   
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27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 

110492Carei, nr cad. 110492 în suprafață de 60 mp, situat în Municipiul Carei, str. Ignișului 

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács  

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al 

Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács  

 

Domnul Bekő: cred că este pentru prima dată când a fost prezentată o organigramă așa de 

detaliată în fața consilierilor cu scopul de a avea o idee în ansamblu ce înseamnă momentam CSM 

Victoria. Dacă ați studiat organigrama clubul sportiv este coordonat de Comitetul Director format din 

3 consilieri aleși prin votul dumneavoastră care au rolul de a lua deciziile majore care sunt cu impact 

financiar respectiv de a stabilii strategia și tactica pentru perioada ce urmează. Imediat sub Comitetul 

Director este Directorul Executiv al CSM, din fericire prin concurs am reușit să avem un director 

plin, dl Pereș a figurat până acum ca și Șef Secție dar și cu atribuții de coordonare. Dl fost consilier 

Tabi Zsolt are experiența necesară și cunoștințe necesare în acest domeniu și am și spun în glumă, să 

uite de data asta, dânsul nu mai este antrenor pentru noi, dânsul este conducător sportiv, dânsul este 

diplomat sportiv, activitatea de atrenorat îl va desfășura în timpul liber. Dacă v-ați uitat pe numărul de 

copii care frecventează acest club sportiv în urma fuziunii cu ONG care a avut această activitate, sunt 

peste 100 de copii de la 5 la 18 ani și cam 100 la tenisul de masă care frecventează aceste cercuri. 

Această activitate va fi coordonată de către domnul Tabi, am înființat un centru de copii și juniori în 

perspectiva de a crește copii talentați în vederea creșterii lotului de seniori, de ce nu, în vederea 

promovării la cluburi mai bine cotate, respectiv de a ține legătura cu alte Academii de fotbal din țară 

și din străinătate și datorită faptului că în cazul în care vor îndeplini acel obiectiv care este trasat și 

însușit de către conducere să promovăm în divizia C. Ca și obiective pentru acest an, echipa de 

seniori, să câștige campionatul județean apoi promovarea în divizia C. La partea de tenis de masă 

echipa de senioare la fete unde avem legitimate 3 jucătoare de top au obiectiv de a promova în Super 

Liga României, momentan suntem în divizia A după turul de anul trecut pe primul loc. Super Liga 

României înseamnă primele 8 echipe din țară unde participă cele mai valoroase jucătoare, multiple 

campioane europene, iar în Super Liga României avem ca și obiectiv minim locul 4. Prin această 

organigramă se crează de fapt cadrul în care va funcționa, noi considerăm că mijloacele financiare 

vor fi asigurate. Sunt sigur că dacă vor lucra cu responsabilitate și seriozitate vor veni și rezultatele, 

sunt obiective realizabile. 

Domnul Primar: în general înainte de ședință îi promit d-lui Bekő că o să vorbesc mai puțin dar 

de acum înainte îi voi spune lui să vorbească mai puțin. Vreau să-i mulțumesc domnului Tabi pentru 

timpul cât a fost consilier local și mă bucur că a accepta conducerea clubului sportiv, vor fi investiții 

serioase la stadion, în sport nu prea am făcut noi investiții, nu știu dacă v-am spus am primit anunțul 

de la CNI că ne fonanțează un teren de fotbal sintetic cu nocturnă și 500 de locuri în tribună respectiv 

vestiar și parcare care va fi lângă Capelă la ieșirea din oraș. Eu sunt convins că avem șanse și în rest 

mult succes. 
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Domnul Tabi: dacă îmi permiteți și mie 2 cuvinte. Domnule Primar, domnul viceprimar și stimați 

foști colegi mulțumesc pentru primirea care am avut-o în sânul consiliului local, am încercat 

întotdeauna să îmi fac datoria față de oraș, față de dumneavoastră, am considerat o onoare să fiu 

alături de dumneavoastră. Am crescut în sport fiind junior al acestui club CSM Victoria Carei, am 

trecut la seniori iar acum având funcție de conducere sper să o fac cu multă dăruire. Obiectivele 

fixate doresc să le îndeplinim atât la fotbal cât și la tenis de masă. O să am nevoie de ajutorul 

dumneavostră în continuare pentru că singur nu voi putea realiza nimic. Vă doresc în continuare 

sănătate spor la lucru, să avem realizări în oraș atât în sport cât și în toate planurile. Mă bucur că azi 

s-a vorbit mult de sport și sper că după aceste vorbe frumoase să pot să fac tot ce îmi stă în putință 

pentru realizarea obiectivelor. 

   Doamna preşedinte Todea Carmen: se pare că toate premizele pentru vechile zile de glorie ale 

fotbalului careian să revină sunt îndeplinite. Mulțumim.  

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei, anul școlar 2021-2022 – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács  

 

Doamna preşedinte Todea Carmen: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

     30. Diverse 

 

 Domnul Primar: azi am aflat că o parte din personalul de la creșă este speriată că vor fi dați afară, 

eu am primit asigurări de la Inspectoratul Școlar că nimeni nu are de pierdut, noi ca și oraș câștigăm că 

salariile angajaților e asigurat de la Ministerul Învățământului, să nu uităm că mai vrem să facem o creșă 

plus la creșa asta vrem să o dublăm capacitatea printr-un proiect European, sunt cereri pentru locuri. Ne-a 

costat mult creșa pentru că plăteam atât salariile cât și regia, acum fiind preluat de Ministerul 

Învățământului. 

Doamna preşedinte Todea Carmen: dacă dorește cineva să intervină, dacă nu atunci declar închisă 

ședința de azi. Vă mulțumesc. 
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           Președinte de ședință             Secretar General al Municipiului Carei                          

                           


	al şedinţei ordinare, din data de 09.02.2022

