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

PROCESUL VERBAL
al şedinţei extraordinare, din data de 04.11.2019

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

Consiliul local al municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa extraordinară, din
data de 04.11.2019 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  31.10.2019. 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. Keizer Ludovic  
7. Leitner Róbert-Attila
8. Lukács-Rákoczi Levente 
9. Müller Ioan  
10. Oneţ Ioan 
11. Păuşan Marcel-Bujor          
12. Petkes Iosif
13. Putovici Tünde
14. Racolţa Ioan-Sorin
15. Roman Adrian
16. Szulák Lavinia-Carmen
17. Tempfli Vasile-Adalbert
18. Todea Carmen             
19. Vénig Gabriela    

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

preşedinte de şedinţă.
Participă la şedinţa extraordinară domnul Kovács Eugen – primarul municipiului, Bekő 

Tamás administrator public, şefii de servicii din cadrul primăriei, presa judeţeană şi locală.
 Domnul pre edinte  ședinte Hágó Attila-Nándor :  Bună ziua stima i colegi.   Bine a i  venit la edin ați colegi.  Bine ați venit la ședința ți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte ți colegi.  Bine ați venit la ședința

extraordinară din data de 04.11.2019. Avem 10 proiecte de hotărâri plus un proiect de hotărâre. Sunte iți colegi.  Bine ați venit la ședința
de acord cu cele 11 puncte ? Dacă da, atunci supun la vot.

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

1. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea documenta iei  de  avizare  a  lucrărilor  de  interven iiției de avizare a lucrărilor de intervenții ției de avizare a lucrărilor de intervenții
privind obiectivul  „Reabilitarea Liceului Tehnologic Simion Bărnu iu Carei”ției de avizare a lucrărilor de intervenții  – ini iator  ției de avizare a lucrărilor de intervenții dl.
Primar Eugen Kovács
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la 30.09.2019
– ini iator ției de avizare a lucrărilor de intervenții dl. Primar Eugen Kovács

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Spitalului Municipal Carei pe anul 2019 – ini iator ției de avizare a lucrărilor de intervenții dl. Primar Eugen Kovács

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul
III anul 2019 al Spitalului Municipal Carei – ini iator ției de avizare a lucrărilor de intervenții dl. Primar Eugen Kovács

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul
2019, pentru proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniile:  cultură, sport  –
ini iator dl. Primar Eugen Kovției de avizare a lucrărilor de intervenții ács 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru pachete de Moş Nicolae  –
ini iator ției de avizare a lucrărilor de intervenții dl. Primar Eugen Kovács

7. Proiect  de  hotărâre  privind  premierea  elevilor  care  au  obţinut  rezultate  deosebite  la
olimpiadele  şi  concursurile naţionale  precum  şi  a  profesorilor  îndrumători  –  ini iator  dl.ției de avizare a lucrărilor de intervenții
Primar Eugen Kovács

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2019-2020
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat – ini iator dl. Primar Eugen Kovției de avizare a lucrărilor de intervenții ács

9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  asigurării  gratuite  a  sălii  de  sport  de  la  Liceul
Tehnologic Simion Bărnu iu ției de avizare a lucrărilor de intervenții pentru activităţile sportive derulate de PFA Toth Antal – ini iatorției de avizare a lucrărilor de intervenții
dl. Primar Eugen Kovács

10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   –  proiect  nr.  12/2018
elaborat  de  S.C.  PERACTO AG S.R.L.  Satu  Mare,  privind :  „SPA IU COMERCIAL P”,ȚIU COMERCIAL P”,
beneficiar : BARTA ATI S.R.L. – ini iator dl. Primar Eugen Kovției de avizare a lucrărilor de intervenții ács

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea plă ii în 36 rate lunare a debitului restant ției de avizare a lucrărilor de intervenții al S.C. PIE EȚIU COMERCIAL P”,
PARCĂRI S.R.L. Carei către U.A.T. Municipiul Carei

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 19 consilieri prezenţi la
şedinţă.

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre :

1. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea documenta iei  de  avizare  a  lucrărilor  de  interven iiției de avizare a lucrărilor de intervenții ției de avizare a lucrărilor de intervenții
privind obiectivul  „Reabilitarea Liceului Tehnologic Simion Bărnu iu Carei”ției de avizare a lucrărilor de intervenții  – ini iator dl.ției de avizare a lucrărilor de intervenții
Primar Eugen Kovács
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 

            Comisia învă ământ: aviz favorabil.ți colegi.  Bine ați venit la ședința   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil. 
Dacă are cineva întrebări ? Dacă nu atunci supun la vot.
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 ab inere i 0 voturi împotrivă. ți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la 30.09.2019
– ini iator dl. Primar Eugen Kovției de avizare a lucrărilor de intervenții ács
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 

            Comisia învă ământ: aviz favorabil.ți colegi.  Bine ați venit la ședința   
Comisia juridică: am luat la cuno tin ăședinte ți colegi.  Bine ați venit la ședința
Comisia urbanism: aviz favorabil . 

            Comisia economică: aviz favorabil. 
Dacă are cineva întrebări ? 
Domnul consilier Ciută : nu am întrebări dar din comisia din care fac parte nu se discută. Dacă ar

putea cineva foarte succind să sus ină pu in...execu ia bugetară i eventual la sfâr it pu in cum prevedeți colegi.  Bine ați venit la ședința ți colegi.  Bine ați venit la ședința ți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte ședinte ți colegi.  Bine ați venit la ședința
sfâr itul anului. E o diferen ă destul de mare care n-am încasat-o...adică e o diferen ă fa ă de prevederi.ședinte ți colegi.  Bine ați venit la ședința ți colegi.  Bine ați venit la ședința ți colegi.  Bine ați venit la ședința

Domnul Bekő Tamás : ave i vreo preferin ă domnule consilier sau pot să răspund eu ?ți colegi.  Bine ați venit la ședința ți colegi.  Bine ați venit la ședința
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Domnul consilier Ciută Ilie : nu am nici o preferin ă, cine se crede capabil să...ți colegi.  Bine ați venit la ședința
Domnul Bekő Tamás  : cu permisiunea dumneavoastră mă simt capabil i încerc să vă răspund.ședinte 

Deci contul de execu ie de la 30 septembrie, întradevăr la anumite capitole ale veniturilor, este pu inți colegi.  Bine ați venit la ședința ți colegi.  Bine ați venit la ședința
departe de previziunile de la începutul anului. Veniturile proprii, în schimb, vom realiza iar unde vom
avea nerealizare sunt sumele pe care le-am prevăzut de la programul PNDL respectiv de la proiectele cu
finan are  europeană.  Motiva ia  este  că  poate  am fost  prea  optimi ti  la  începutul  anului  dar  asta  nuți colegi.  Bine ați venit la ședința ți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte 
dezechilibrează bugetul cu nimic. Dacă nu au fost veniturile nu s-au realizat nici cheltuielile. Sperăm că
în anul 2020, suntem siguri, la acest capitul vom avea realizări mult mai bune. Previziuni până la sfâr itulședinte 
anului, având în vedere cadoul pe care l-am primit, aprox 4000000 de lei prin hotărâre de guvern, ne
ajută ca acest an să încheiem în condi ii bune chiar foarte bune cu datorii minime, încercăm să mai lăsămți colegi.  Bine ați venit la ședința
i ni te sume pentru anul viitor, cu condi ia de a vedea dacă vom avea buget în acest an, legiuitorul cumședinte ședinte ți colegi.  Bine ați venit la ședința

va reglementa excedentul. Dacă datorită excedentului se repartizează sume mai pu ine pentru anul 2020,ți colegi.  Bine ați venit la ședința
cum a fost în 2019, atunci nu e voie să lăsăm excedent i vom căuta anumite cheltuieli importante pe careședinte 
le  vom realiza până la  sfâr itul  anului.  La fonduri  europene i  la  PNDL se vor îmbunătă ii  până laședinte ședinte ți colegi.  Bine ați venit la ședința
sfâr itul anului, mai sperăm să încasăm în jur de 1,1 milioane din aceste fonduri. Per global cred că este oședinte 
execu ie echitabilă , nerealizarea este pe partea de proiecte respectiv PNDL, care hai să recunoa tem nuți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte 
depinde totul de noi.

Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : Mul umim. Dacă mai are cineva întrebări ?ți colegi.  Bine ați venit la ședința
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 1 ab inere (dl consilier Ciută Ilie) i ți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte 
0 voturi împotrivă. 

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Spitalului Municipal Carei pe anul 2019 – ini iator dl. Primar Eugen Kovției de avizare a lucrărilor de intervenții ács
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 

            Comisia învă ământ: aviz favorabil.ți colegi.  Bine ați venit la ședința   
Comisia juridică: am luat la cuno tin ăședinte ți colegi.  Bine ați venit la ședința
Comisia urbanism: aviz favorabil . 

            Comisia economică: aviz favorabil. 
            Dacă are cineva întrebări ? 
Domnul consilier Ilie Ciută : foarte scurt, am început să studiez materialele i am văzut un alt mod deședinte 
lucru. Din curiozitate m-am uitat la Directorul Economic, mi-am dat seama că nu mai există doamna
Sălăgean, nu tiu dacă e o pierdere sau nu pentru spital. Nu ar fi corect din partea mea să spun sau săședinte 
încep să spun cine a realizat i execu ia i propunerile trebuie să ducă mai departe iar ce s-a început,ședinte ți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte 
numai o cifră vă dau, vă spun, ca un întreg la ceea ce am vorbit un an de zile. Bunuri i servicii realizateședinte 
2848000, propuneri ini iale de 6600000. Am văzut că s-a mai încercat să se mai scadă din ele, nu po i totți colegi.  Bine ați venit la ședința ți colegi.  Bine ați venit la ședința
fa ă de abera iile ceea ce s-a făcut până acum... i nefiind doamna...ți colegi.  Bine ați venit la ședința ți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte 

Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : Mul umim. Dacă mai are cineva?ți colegi.  Bine ați venit la ședința
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 1 ab inere (dl consilier Ciută Ilie) i ți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte 
0 voturi împotrivă.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul
III anul 2019 al Spitalului Municipal Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovției de avizare a lucrărilor de intervenții ács
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
 Comisia învă ământ: aviz favorabil.ți colegi.  Bine ați venit la ședința   
 Comisia juridică: am luat la cuno tin ăședinte ți colegi.  Bine ați venit la ședința
 Comisia urbanism: aviz favorabil . 
 Comisia economică: aviz favorabil. 
 Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor :  Dacă are cineva întrebări ? 
 Domnul pre edinte  ședinte Hágó Attila-Nándor :  Se supune la  vot  proiectul  se aprobă cu 18 voturi

pentru, 1 ab inere (dl consilier Ciută Ilie) i ți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte 
0 voturi împotrivă.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul
2019, pentru proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniile:  cultură, sport  –
ini iator dl. Primar Eugen Kovției de avizare a lucrărilor de intervenții ács 
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 

            Comisia învă ământ: aviz favorabil.ți colegi.  Bine ați venit la ședința   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 

            Comisia economică: aviz favorabil. 
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor nu participă la vot.

            Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor :  Dacă are cineva întrebări ? 
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 ab ineri i 0 voturi împotrivă.ți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru pachete de Moş Nicolae  –
ini iator dl. Primar Eugen Kovției de avizare a lucrărilor de intervenții ács
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învă ământ: aviz favorabil.ți colegi.  Bine ați venit la ședința   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : Dacă are cineva întrebări ?
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 ab ineri i 0 voturi împotrivăți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte 

      7. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele 
şi concursurile naţionale precum şi a profesorilor îndrumători  – ini iator dl. Primar Eugen  ției de avizare a lucrărilor de intervenții
Kovács

            Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învă ământ: aviz favorabil.ți colegi.  Bine ați venit la ședința   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.

            Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : Dacă are cineva întrebări ?
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 ab ineri i 0 voturi împotrivăți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte 

      8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2019-2020 
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat – ini iator dl. Primar Eugen Kovției de avizare a lucrărilor de intervenții ács

            Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învă ământ: aviz favorabil.ți colegi.  Bine ați venit la ședința   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.

            Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : Dacă are cineva întrebări ?
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 ab ineri i 0 voturi împotrivăți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte 

      9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport de la Liceul Tehnologic
Simion Bărnu iu ției de avizare a lucrărilor de intervenții pentru activităţile sportive derulate de PFA Toth Antal – ini iator dl. Primar ției de avizare a lucrărilor de intervenții
Eugen Kovács

            Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învă ământ: aviz favorabil.ți colegi.  Bine ați venit la ședința   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.

            Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor :  Dacă are cineva întrebări ?
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 ab ineri i 0 voturi împotrivă ți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte 
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     10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – proiect nr. 12/2018 elaborat
de S.C. PERACTO AG S.R.L. Satu Mare, privind : „SPA IU COMERCIAL P”, beneficiar :  ȚIU COMERCIAL P”,
BARTA ATI S.R.L. – ini iator dl. Primar Eugen Kovției de avizare a lucrărilor de intervenții ács
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învă ământ: aviz favorabil.ți colegi.  Bine ați venit la ședința   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.

            Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : Dacă are cineva întrebări ?
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru, 0 ab ineri i 0 voturi împotrivă  ți colegi.  Bine ați venit la ședința ședinte 

     11. Proiect de hotărâre privind aprobarea plă ii în 36 rate lunare a debitului restant al S.C. PIE Eției de avizare a lucrărilor de intervenții ȚIU COMERCIAL P”,
PARCĂRI S.R.L. Carei către U.A.T. Municipiul Carei
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : consult comisiile 
Comisia învă ământ: aviz favorabil.ți colegi.  Bine ați venit la ședința   
Comisia juridică: aviz favorabil.
Comisia urbanism: aviz favorabil . 
Comisia economică: aviz favorabil.

            Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : Dacă are cineva întrebări ?
Se  supune la  vot  proiectul  se  aprobă  cu  18  voturi  pentru,  1  ab inere  (d-na  consilier  Todea  ți colegi.  Bine ați venit la ședința
Carmen) i 0 voturi împotrivă.ședinte 

            Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : Fiind edin ă extraordinară vă doresc o zi plăcută.ședinte ți colegi.  Bine ați venit la ședința

  PRE EDINTE DE EDIN ĂȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ȚĂ                 SECRETAR
                   Attila-Nándor HÁGÓ         jr. Adela-Crina OPRI OIUȚĂ
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