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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 28.09.2021 

a Consiliului Local al Municipiului Carei  

 

 

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

28.09.2021 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 24.09.2021. 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 BONTEA DAN-GABRIEL    

2. Domnul CSIZMADIA ZSOLT     

3. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN 

4. Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR        

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 

 

  Lipsesc, Doamna HALLER ERIKA-TÜNDE, Domnul KEIZER LUDOVIC. 

  Este prezent la ședință reprezentantul satului Ianculești, dl Oneț Sebastian.  

     

 Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul Tempfli Vasile-Adalbert -  preşedinte de 

 şedinţă. 

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

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

șefi de servicii din cadrul Primăriei Municipiului Carei, reprezentanții presei. 
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 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert :bună ziua. Aș dori să începem și să supun la 

vot ordinea de zi pe care l-ați primit fiecare. 
 

   

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

 

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

cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2021 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor medicale 

achiziționate prin proiectul  ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19”,cod SMIS nr. 138306 din domeniul privat al Municipiului Carei în favoarea Spitalului 

Municipal Carei    – inițiator dl. Primar Eugen Kovács                                   

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor medicale 

achiziționate prin proiectul ”Campanie de prevenire a cancerului în patru țări 

transfrontaliere”, cod HUSKROUA 1702/8.2/0086 din domeniul privat al Municipiului 

Carei în favoarea Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării chiriei aferente unei locuinţe de serviciu 

pentru  un medic specialist angajat al Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

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

imobilului teren identificat prin CF 111534, cu Nr. Cad. 111534, în suprafață de 2110 mp  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

imobilului teren identificat prin CF 108315, cu Nr. Cad. 108315, în suprafață de 850 mp – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe 

aparținând patrimoniului – domeniul public al U.A.T. Municipiul Carei  – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe 

aparținând patrimoniului – domeniul privat al U.A.T. Municipiul Carei  – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Spitalului 

Municipal Carei   – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ  în anul şcolar 2021-2022 – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind  asigurarea a 55 porții mâncare caldă pentru Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă Satu Mare – filiala Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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13. Proiect de hotărâre privind inființarea grupului de lucru pentru identificarea așezărilor 

informale pe raza UAT Municipiul Carei – domeniul public – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

14. Diverse 

 

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

prezenţi la şedinţă. 

 

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre : 

 

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

cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

   

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : dacă dorește cineva să intervină din partea 

dumneavoastră sau a executivului ? 

 

 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2021 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: am luat la cunoștință 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : dacă dorește cineva să intervină la acest punct? 

 

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

 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor medicale 

achiziționate prin proiectul  ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19”,cod SMIS nr. 138306 din domeniul privat al Municipiului Carei în favoarea Spitalului 

Municipal Carei    – inițiator dl. Primar Eugen Kovács                                                                                
  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : 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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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor medicale 

achiziționate prin proiectul ”Campanie de prevenire a cancerului în patru țări 

transfrontaliere”, cod HUSKROUA 1702/8.2/0086 din domeniul privat al Municipiului 

Carei în favoarea Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : 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 decontării chiriei aferente unei locuinţe de serviciu 

pentru  un medic specialist angajat al Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 
  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : 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 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 

imobilului teren identificat prin CF 111534, cu Nr. Cad. 111534, în suprafață de 2110 mp  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : 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 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 

imobilului teren identificat prin CF 108315, cu Nr. Cad. 108315, în suprafață de 850 mp – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : dacă dorește cineva să intervină? 
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 Se supune la vot proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.   

 

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe 

aparținând patrimoniului – domeniul public al U.A.T. Municipiul Carei  – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 
  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : 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 majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe 

aparținând patrimoniului – domeniul privat al U.A.T. Municipiul Carei  – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 
  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : dacă dorește cineva să intervină? 

 

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

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Spitalului 

Municipal Carei   – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : dacă dorește cineva să intervină? 

 

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

 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ  în anul şcolar 2021-2022 – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : discuții în plen 

 Comisia învățământ: aviz favorabil cu o propunere de modificare. 

 Comisia urbanism: propuneri 

 Comisia juridică: aviz favorabil 
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 Doamna Venig: propunem o modificare, la Grădinița nr 3 reprezentantul UDMR-lui să fie 

schimbat cu un reprezentatnt în consiliul școlii Iuliu Maniu. 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : altcineva dacă dorește cineva să intervină? 

 Domnul Fazakas: din partea UDMR și al Forumului German 

 Grădinița cu program prelungit nr 1 : TÓTH ENIKŐ 

 Grădinița cu program prelungit nr 3 : LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE 

 Şcoala Gimnazială nr.1 : TEMPFLI VASILE-ADALBERT 

 Şcoala Gimnazială „Vasile Lucaciu” : PETKES IOSIF 

 Liceul Teoretic Carei :  CSIZMADIA ZSOLT , ROMAN ADRIAN 

 Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” : HALLER ERIKA-TÜNDE 

 Liceul Tehnologic „Simion Bărnuţiu” : FAZAKAS ZOLTÁN 

 Liceul romano-catolic ,,Josephus Calasantius” : VÉNIG GABRIELA 

 Clubul Elevilor Carei : HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR 

 

 Domnișoara Șorian : din partea PSD 

 Şcoala Gimnazială nr.1 : MICOVSCHI MARIN-ADRIAN 

 Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” :  TODEA CARMEN 

 Liceul Tehnologic „Simion Bărnuţiu” : ȘORIAN BIANCA-SORINA  

  

 Domnul Timoc: din partea PNL 

 Şcoala Gimnazială „Vasile Lucaciu” : BONTEA DAN-GABRIEL 

 Liceul Teoretic Carei : TIMOC TITEL-ANDREI 

 

  Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert: mulțumesc. Cu aceste nominalizări aș dori să supun 

la vot. 

 Doamna Secretar: înainte vă rog să supuneți la vot procedura, adică vot secret sau deschis. 

   Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert: atunci să supunem la vot procedura. Cine este pentru 

vot deschis? 

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

prezenţi la şedinţă. 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert: atunci aș dori în asentimentul dumneavoastră să 

supun la vot aceste nominalizări făcute de formațiunile politice. 
 

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

 

12. Proiect de hotărâre privind  asigurarea a 55 porții mâncare caldă pentru Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă Satu Mare – filiala Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : aviz favorabil 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : dacă dorește cineva să intervină? 

 

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

 

13. Proiect de hotărâre privind inființarea grupului de lucru pentru identificarea așezărilor 

informale pe raza UAT Municipiul Carei – domeniul public – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
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 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : consult comisiile 

 Comisia economică : discuții în plen 

 Comisia învățământ: aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică: aviz favorabil 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : dacă dorește cineva să intervină? 

 

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

      14. Diverse 

 

 Domnul președinte Tempfli Vasile-Adalbert : dacă dorește cineva să intervină la acest punct? 

Dacă nu atunci declar ședința închisă, vă mulțumesc pentru prezență. 

          

 

 

 

 

           Președinte de ședință                 Secretar General  

           al Municipiului Carei          

           Tempfli Vasile-Adalbert              cj. Adela-Crina OPRIȚOIU 


