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

PROCESUL VERBAL 
al şedinţei ordinare, din data de 26.11.2019
a Consiliului Local al Municipiului Carei 

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

26.11.2019  de  primarul  municipiului,  iar  invitaţia  s-a  transmis  doamnelor  şi  domnilor  consilieri

împreună  cu  proiectele  de  hotărâri  existente  pe  ordinea  de  zi,  în  data  de  21.11.2019. 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. Cioltean Sorin-Ioan
2. Ciută Ilie
3. Csizmadia Zsolt
4. Fazakas Zoltán
5. Hágó Attila-Nándor
6. Leitner Róbert-Attila
7. Lukács-Rákoczi Levente 
8. Müller Ioan  
9. Oneţ Ioan 
10. Păuşan Marcel-Bujor          
11. Petkes Iosif
12. Putovici Tünde
13. Racolţa Ioan-Sorin
14. Roman Adrian
15. Szulák Lavinia-Carmen
16. Tempfli Vasile-Adalbert
17. Todea Carmen            
18. Vénig Gabriela

   
Lipsește domnul consilier Keizer Ludovic.

Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Hágó Attila-Nándor-  
preşedinte de şedinţă.

Participă la şedinţa ordinară domnul Kovács Eugen – primarul municipiului, şefii de 

servicii din cadrul primăriei, presa judeţeană şi locală.

 

Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : Bună ziua stimați colegi, e ora 12, să începem ședința.
Fiind prima ședință ordinară după mult timp trebuie să votăm procesele verbale începând din
august. Proces verbal pentru ședința extraordinară din 21.08.2019, dacă sunteți de acord ?
Se supune la vot și se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 
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Domnul  președinte  Hágó Attila-Nándor  :  proces  verbal  al  ședinței  extraordinare  din  02.

septembrie 2019, sunteți de acord ?

Se supune la vot și se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 
Domnul președinte  Hágó Attila-Nándor : proces verbal al ședinței extraordinar cu caracter de

îndată din 11 septembrie 2019?

Se supune la vot și se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă.
Domnul președinte  Hágó Attila-Nándor : proces verbal al ședinței ordinare din 30 septembrie

2019 dacă sunteți de acord?

Se supune la  vot  și  se aprobă cu 17 voturi  pentru,  1 abținere și  0 voturi  împotrivă.  (  Vénig
Gabriela )
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : ședință extraordinară din 21.10.2019? 

Se supune la vot și se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă.
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : ședință extraordinară din 04 noiembrie 2019?

Se supune la vot și se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă.
Domnul președinte  Hágó Attila-Nándor  :ședință  extraordinară cu  caracter  de  îndată  din  07

noiembrie 2019 ?

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

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

Domnul președinte  Hágó Attila-Nándor :  Pentru ședința ordinară de azi  avem 13 proiecte de
hotărâre plus s-a introdus încă un punct.
 

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Municipiului Carei pe anul 2019 – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor suplimentare pentru reabilitarea soclului 
Monumentului Avram Iancu din Carei – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării 
obiectivului Locuințe pentru tineri destinate închirierii, județ Satu Mare, oraș Carei, str. 
Tireamului nr. 86B – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer

4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru focul de artificii la revelionul 
2019  – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate cu 
elemente D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Reamenajare loc de 
joacă în Parcul Dendrologic Carei – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  Reamenajare  loc  de  joacă  în  Parcul
Dendrologic Carei și a cheltuielilor aferente – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Alimentare cu energie
electrică și realizare sistem supraveghere video, la patinoarul din incinta Parcul Dendrologic”
– inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer

8. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unui  mandat  special  reprezentantului  Municipiului
Carei în  Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A.  – inițiator  dl.
Viceprimar Ludovic Keizer  

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local
de  persoane  prin  curse  regulate  efectuat  cu  autobuze  urbane  în  municipiul  Carei  către
societatea Carei Trans Bus S.R.L. – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport a Liceului Teoretic
din municipiul Carei pentru activităţile derulate de Clubul Sportiv AWANA Carei – inițiator dl.
Viceprimar Ludovic Keizer

11. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință către S.C. ELECTROMEN S.R.L.
Căpleni  asupra terenului,  proprietate  privată  a Municipiului  Carei,  înscris  în C.F.  107057
Carei pentru  racordarea  la  rețeaua  electrică,  respectiv  apă  și  canalizare  –  inițiator  dl.
Viceprimar Ludovic Keizer
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12. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   –  proiect  nr.  280/2017
elaborat  de SPAKK GROUP S.R.L.  Satu Mare,  privind :  CONSTRUIRE CROITORIE ȘI SPAȚIU
COMERCIAL,  beneficiar  :  PREM IOAN și  PREM ILEANA – inițiator  dl.  Viceprimar Ludovic
Keizer 

13. Proiect de hotărâre privind trecerea unui mijloc fix din domeniul public al Municipiului Carei
în domeniul privat al Municipiului Carei  în vederea casării acestuia  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea alipirii 
imobilului teren intravilan situat în Carei str. Eliberării nr. 9 - 11

15. Diverse
Domnul președinte  Hágó Attila-Nándor : Dacă sunteți de acord cu cele 14 puncte plus punctul
diverse. 
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 18 consilieri prezenţi la

şedinţă.
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : Mulțumesc. Începem cu primul proiect de hotărâre.
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre :

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Municipiului Carei pe anul 2019 – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 

            Comisia învățământ: aviz favorabil.  
Comisia juridică: am luat la cunoștință.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări ? Dacă nu atunci supun la vot.
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor suplimentare pentru reabilitarea soclului 
Monumentului Avram Iancu din Carei – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învățământ: aviz favorabil.  
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări ? Mulțumesc.
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării 
obiectivului Locuințe pentru tineri destinate închirierii, județ Satu Mare, oraș Carei, str. 
Tireamului nr. 86B – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învățământ: aviz favorabil.  
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări ? 
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru focul de artificii la revelionul 
2019  – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învățământ: aviz favorabil.  
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
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Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva să intervină? Întrebări ? 
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate cu 
elemente D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Reamenajare loc de 
joacă în Parcul Dendrologic Carei – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învățământ: aviz favorabil.  
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 

            Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dorește cineva ? Mulțumesc.
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  Reamenajare  loc  de  joacă  în  Parcul
Dendrologic Carei și a cheltuielilor aferente – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învățământ: aviz favorabil.  
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dorește cineva ? Mulțumesc.
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

      7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Alimentare cu energie 
electrică și realizare sistem supraveghere video, la patinoarul din incinta Parcul Dendrologic” 
– inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învățământ: aviz favorabil.  
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări legat de acest proiect? 
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

      8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Carei
în  Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A. – inițiator dl. Viceprimar
Ludovic Keizer  
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învățământ: aviz favorabil.  
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări ? Mulțumesc.
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

      9. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze urbane în municipiul Carei către societatea 
Carei Trans Bus S.R.L. – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învățământ: aviz favorabil.  
Comisia juridică: aviz favorabil.
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Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări ?
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

     10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport a Liceului Teoretic din
municipiul Carei  pentru activităţile derulate de Clubul Sportiv AWANA Carei  – inițiator  dl.  
Viceprimar Ludovic Keizer
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învățământ: aviz favorabil.  
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări ? 
Dl consilier Tempfli Vasile: cu ce se ocupă această asociație? Nu reiese din documentație. 
Dl Bekő Tamás: sport pentru copii cu dizabilități  
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

     11. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință către S.C. ELECTROMEN S.R.L. 
Căpleni asupra terenului, proprietate privată a Municipiului Carei,  înscris în C.F. 107057  
Carei pentru  racordarea  la  rețeaua  electrică,  respectiv  apă  și  canalizare  –  inițiator  dl.  
Viceprimar Ludovic Keizer
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învățământ: aviz favorabil.  
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: discuții în plen.
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări ? 
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – proiect nr. 280/2017
elaborat  de SPAKK GROUP S.R.L.  Satu Mare,  privind :  CONSTRUIRE CROITORIE ȘI SPAȚIU
COMERCIAL,  beneficiar  :  PREM IOAN și  PREM ILEANA – inițiator  dl.  Viceprimar Ludovic
Keizer 
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învățământ: aviz favorabil.  
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Comisia economică: aviz favorabil. 
Dacă are cineva întrebări ? 

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

13. Proiect de hotărâre  privind trecerea unui mijloc fix din domeniul public al Municipiului
Carei în domeniul privat al Municipiului Carei  în vederea casării acestuia  
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învățământ: aviz favorabil.  
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări ? 
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea alipirii 
imobilului teren intravilan situat în Carei str. Eliberării nr. 9 – 11
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învățământ: aviz favorabil.  
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul președinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări ? 
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 abținere și 0 voturi împotrivă. 

 
Domnul  președinte  Hágó Attila-Nándor  :  la  punctul  diverse,  stimați  colegi  dacă  aveți  vreo
inițiativă sau întrebări ? Dacă nu, atunci mulțumesc frumos.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            SECRETAR
                        Attila-Nándor HÁGÓ             jr. Adela-Crina OPRIȚOIU            
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