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

PROCESUL VERBAL
al şedinţei extraordinare, cu caracter de îndată 

din data de 04.12.2019
a Consiliului Local al Municipiului Carei 

Consiliul  local al  municipiului  Carei a fost  convocat pentru şedinţa extraordinară, cu
caracter  de  îndată  din  data  de  04.12.2019  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 03.12.2019. 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. Roman Adrian
15. Szulák Lavinia-Carmen
16. Tempfli Vasile-Adalbert
17. Todea Carmen             
18. Vénig Gabriela

        
Lipse te : domnul consilier ște : domnul consilier Racolţa Ioan-Sorin 
Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Hágó Attila-Nándor -  

preşedinte de şedinţă.
Participă la şedinţa extraordinară cu caracter de îndată şefii de servicii din cadrul 

primăriei, presa judeţeană şi locală.
 Domnul  pre edinte  ședinte Hágó Attila-Nándor:  Bună  ziua  stima i  colegi,  începem  edin ați colegi, începem ședința ședinte ți colegi, începem ședința

extraordinară cu caracter de îndată din data de 04 decembrie 2019. Avem trei proiecte de hotărâre plus
este încă un punct care trebuie să îl luăm la cuno tin ă, eventual până la edin a următoare să le citim iședinte ți colegi, începem ședința ședinte ți colegi, începem ședința ședinte 
probabil o să intre ca i proiect de hotărâre .ședinte 

Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor : sunte i de acord cu cele trei puncte ?ți colegi, începem ședința
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Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectele ordinii de zi, după cum urmează : 

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Municipiului Carei pe anul 2019 – ini iator țiator dl. Primar Eugen Kovács

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Spitalului Municipal Carei pe anul 2019 – ini iator țiator dl. Primar Eugen Kovács

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării a doi reprezentan i ai Consiliului Local înțiator 
Comisia  de  Concurs/Comisia  de  contesta ii  pentru  ocuparea func iei  de  director  financiarțiator țiator 
contabil în cadrul Spitalului Municipal Carei  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 18 consilieri prezenţi la
şedinţă.

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 – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

 Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile dacă s-au întrunit 
Comisia învă ământ: nu ne-am întâlnit.  ți colegi, începem ședința
Comisia juridică: nu am discutat.
Comisia urbanism: nu am discutat.
Comisia economică: aviz favorabil.
 Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor: dacă are cineva întrebări ? Ave i cuvântul d-l Ciută.ți colegi, începem ședința
D-l  consilier  Ilie  Ciută:  Domnu  pre edinte  i  la  rectificarea  trecută  s-au  luat  bani  tot  de  laședinte ședinte 

asisten ă, Asigurări i Asisten ă Socială, dacă ar putea cineva să ne spună, ace tia au fost...se scad 250000ți colegi, începem ședința ședinte ți colegi, începem ședința ședinte 
de lei. Sunt bani prevăzu i în plus? ți colegi, începem ședința

Răspunde d-na Gindele Emese: da sunt bani prevăzu i în plus.ți colegi, începem ședința
D-l consilier Ilie Ciută: Deci nu rămâne nimeni de la asisten ii personali neplătit.ți colegi, începem ședința
Răspunde d-na Gindele Emese: nu rămâne nimeni fără bani.
D-l consilier Ilie Ciută: Bun, atât am vrut să tiu.ședinte 
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor: Bine, mul umim. Dacă mai are cineva întrebări? Dacă nuți colegi, începem ședința

atunci supun la vot.
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru, 0 ab inere i 0 voturi împotrivă. ți colegi, începem ședința ședinte 

      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  Spitalului
          Municipal Carei pe anul 2019 – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

 Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 
Comisia învă ământ: nu ne-am întâlnit.  ți colegi, începem ședința
Comisia juridică: nu am discutat.
Comisia urbanism: nu am discutat.
Comisia economică: aviz favorabil.
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva întrebări, interven ii?ți colegi, începem ședința
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor: Dacă nu atunci supun la vot.
Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 ab inere ( d-l consilier Ilie Ciută ) i 0ți colegi, începem ședința ședinte 

voturi împotrivă. 

     3. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării a doi reprezentan i ai Consiliului Local în   țiator 
         Comisia de Concurs/Comisia de contesta ii pentru ocuparea func iei de director financiar    țiator țiator 
         contabil în cadrul Spitalului Municipal Carei  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács
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Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 
Comisia învă ământ: nu ne-am întâlnit.  ți colegi, începem ședința
Comisia juridică: nu am discutat.
Comisia urbanism: nu am discutat.
Comisia economică: aviz favorabil.
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor: Dacă are cineva propuneri?
D-na consilier Vénig Gabriela: A  propune 5 minute de pauză ca să se nominalizeze...ședinte 
D-na consilier Todea Carmen: să se facă propunerile. Se fac prima oară propunerile apoi...
D-l consilier Păuşan Marcel-Bujor:  Se fac prima oară propunerile.
D-na consilier Todea Carmen: Pentru comisia de concurs propune d-l One  Ioan.ți colegi, începem ședința
D-l consilier Fazakas Zoltán: Din partea frac iunii UDMR i Forumul German propunem pe d-lți colegi, începem ședința ședinte 

Roman Adrian în comisia de concurs i în comisia de contesta ie pe d-l Leitner Rședinte ți colegi, începem ședința óbert-Attila.
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor: Mul umesc.ți colegi, începem ședința
D-l consilier  Păuşan Marcel-Bujor:  în  comisia  de concurs  o propun pe d-na consilier  Szulák

Lavinia-Carmen.
D-na consilier  Szulák Lavinia-Carmen: în comisia pentru contesta ii  îl  propun pe d-l  Păuşanți colegi, începem ședința

Marcel-Bujor.
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor: dacă mai are cineva?
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor: dacă nu..atunci care e procedura?
D-na Secretar: deci, avem prentru comisia de concurs avem 3 propuneri pe d-l One  din parteați colegi, începem ședința

PSD, pe d-l Roman din partea UDMR i d-na Szulak, iar pentru comisia de contesta ii avem 2 propuneri:ședinte ți colegi, începem ședința
d-l Leitner i d-l Pău an, deocamdată. ședinte ședinte 

D-na Secretar: Atunci pot să mă duc să multiplic buletinul de vot?
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor: Da, până atunci propun o pauză.
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor: D-na Secretar dacă pute i să spune i care e procedura.ți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința
D-na Secretar: Pe buletinul de vot sunt trecu i cei 5 candida i, 3 pentru comisia de concurs i celeți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința ședinte 

2 nominalizări pentru comisia de contesta ii, În func ie de cum ve- i decide dumneavoastră sau trece iți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința
DA în dreptul numelui persoanei pe care o dori i în respectiva comisie sau o tăia i cu o linie peste numeleți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința
persoanelor pe care nu le dori i în respectiva comisie i atunci cei care vor rămâne...ți colegi, începem ședința ședinte 

D-l consilier Ilie Ciută: Dar câ i trebuie să fie?ți colegi, începem ședința
D-na  Secretar:  doi  respectiv  doi.  Deci  doi  pentru  comisia  de  concurs  doi  pentru  comisia  de

contesta ii. În func ie de cum decide i dumneavoastră sau cu da ori prin tăiere.ți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința

Se votează pe buletinele de vor, se pun buletinele în urnă.La finalizarea votului d-na Secretar
numără voturile exprimate.

D-l  consilier  Ilie  Ciută:domnu...haide i...lăsa i  pe  d-na  Secretar  că  dumneavoastră  sunte i  înți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința
comisia de validare nu de numărare.

D-l consilier Petkes Iosif : da dar pot...numai dau o mână de ajutor.
D-l consilier Ilie Ciută: Aia e altceva.
D-l consilier Petkes Iosif : Eu desfac numai fiecare coală să fie mai u or de numărat...Închid ochiiședinte 

nu mă uit acolo.
Domnul  pre edinte  ședinte Hágó Attila-Nándor:  Mai  avem  un  punct  pe  care  trebuie  să  îl  luăm  la

cuno tin ă i eventual să...domnilor colegi, mai avem aici un...Strategie de parcări în Municipiul Careiședinte ți colegi, începem ședința ședinte 
care nu este proiect de hotărâre dar dacă a i avut timp să îl citi i...dacă ave i întrebări sugestii sau dacăți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința
este cineva în sală care poate să răspundă?

D-na  consilier  Todea  Carmen:  Locurile  de  parcare  care  urmează  să  fie  făcute  au  fost  deja
identificate ca spa iu? Că m-i se par foarte multe...peste 650 de locuri de parcare.ți colegi, începem ședința

D-l Viceprimar Keizer : deocamdată a a sunt construite. Dacă dumneavoastră considera i că a iședinte ți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința
putea să...sau dacă considera i că ave i idei...trebuie să pornim de undeva i apoi împreună să vedem cineți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința ședinte 
ce părere are i să vedem cum facem.ședinte 

Domnul pre edinte  ședinte Hágó Attila-Nándor:  În legătură cu strategia de parcări dacă mai are cineva
întrebări.
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D-l consilier Oneţ Ioan: Eu cred că ar trebui mai discutăm aceste probleme i eventual să facem  oședinte 
comisie în care to i consilierii să stăm, nu numai în cadrul edin ei de Consiliu Local să ne spunemți colegi, începem ședința ședinte ți colegi, începem ședința
fiecare ideile, dacă avem o idee bună i eu zic că ar trebui...nu chiar acum după această edin ă, să neședinte ședinte ți colegi, începem ședința
întâlnim i să ne spunem fiecare puctul de vedere, poate aducem un plus.ședinte 

D-l Viceprimar Keizer : deocamdată nici nu pute i să ne da i un răspuns pentru că nu a i avut timpți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința
de a citi... i după aceea o să avem timp să venim cu idei să avem propuneri...ședinte 

 Domnul  pre edinte  ședinte Hágó Attila-Nándor:  Până  avem rezultatul,  am primit  un  material  de  la
Asocesiunea Astra o invita ie la un Festival de Datini i Obiceiuri de Crăciun edi ia a VI – a care va fi lați colegi, începem ședința ședinte ți colegi, începem ședința
Carei în Castelul Karoly de la ora 17, vineri 6 decembrie. Eveniment caritabil la care suntem a tepta i cuședinte ți colegi, începem ședința
to ii.ți colegi, începem ședința

Doamnele i domnii consilieri mul umesc pentru invita ie.ședinte ți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința
D-na Secretar: În urma votului dumneavoastră d-l One  pentru comisia de concurs a ob inut 16ți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința

voturi, d-l Roman 15 voturi i d-na Szulak 2 voturi. Pentru comisia de contesta ii d-l Leitner a ob inut 16ședinte ți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința
voturi i d-l Pău an 15 voturi. Deci nominalizările dumneavoastră pentru comisia de concurs sunt domniiședinte ședinte 
consieri One  Ioan i Roman Adrian i pentru comisia de contesta ii domnii consilieri Leitner Robert iți colegi, începem ședința ședinte ședinte ți colegi, începem ședința ședinte 
Pău an Bujor. Mul umesc frumos.ședinte ți colegi, începem ședința

D-l consilier Ilie Ciută: Ceva nu este în ordine sau gre esc eu ? Cum se ob ine 16 i 15 ?ședinte ți colegi, începem ședința ședinte 
D-na Secretar: A a au fost pentru că este un buletin de vot nul în care nu este trecut nimeni, nu s-aședinte 

trecut nici da i nici nu s-a tăiat i sunt câteva buletine de vot în care nu toată lumea a fost votată.ședinte ședinte 
D-l consilier Ilie Ciută: Păi da dar atunci trebuia buletinul ăla tot nul este...
D-na Secretar: Dar de aia vă spun...
D-l consilier Ilie Ciută: Că trebuie 2 voturi, neapărat 2. Dacă votează numai 1 înseamnă că e nul.
D-na Secretar: Da dar sunt buletine în care de exemplu d-l consilier One  a fost votat în altul nu.ți colegi, începem ședința
D-l consilier Ilie Ciută: Nu nu, vorbesc doar de când au fost 2. La comisia de contestare.
D-na Secretar: Haide i vă rog frumos să verifica i si dumneavoastră.ți colegi, începem ședința ți colegi, începem ședința
D-l consilier Ilie Ciută: trebuie să fie 2. Nu. Ori 2 ori...
D-na Secretar: Păi cineva a votat doar...
D-na Secretar: Deci aceste 2 buletine de vot vă rog frumos să le urmări i. Este un buletin de vot înți colegi, începem ședința

care nu este nimeni, nici da nici tăiat.
D-l consilier Ilie Ciută: ăla-i nul.
D-na Secretar: exact! i pe acest buletin de vot este pe deoparte tăiat peste iar lângă este trecut da.Și pe acest buletin de vot este pe deoparte tăiat peste iar lângă este trecut da.

Deci ăsta nu pot să îl consider vot valabil, dar d-na consilier Szulak a fost votată valabil.
 D-l consilier Ilie Ciută: deci e nul. Unde nu sunt 2...
D-na Secretar: Este tăiat....tot nul.
D-l consilier Ilie Ciută: deci e 16 – 16. nu are cum altcumva.
 D-na consilier Vénig Gabriela:...e tăiat, amândouă nu sunt tăiate. Peste un nume a tăiat doar a aședinte 

văd.
D-l consilier Ilie Ciută: tot nul este.
D-l consilier Petkes Iosif : Dar a i tăiat a i scris da.ședinte ședinte 
Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru, 2 voturi nule. 
Domnul pre edinte ședinte Hágó Attila-Nándor: Dacă sunte i de acord supun la vot...ți colegi, începem ședința
D-l consilier Tempfli Vasile-Adalbert : Pentru ce? Că am folosit buletine de vot.
Domnul pre edinte  ședinte Hágó Attila-Nándor:  Bine atunci fiind edin ă extraordinară cu caracter deședinte ți colegi, începem ședința

îndată închei edin a. O zi frumoasă.ședinte ți colegi, începem ședința

S-a înmânat consilierilor locali Strategia de parcări a Municipiului Carei.

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