ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

PROCESUL - VERBAL
al şedinţei
extraordinare din data de 07.08.2017
a Consiliului Local al Municipiului Carei

Consiliul local al municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa extraordinară din data
de 07.08.2017 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 04.08.2017. 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. Ciută Ilie
2. Csizmadia Zsolt
3. Fazakas Zoltan
4. Hágó Attila-Nándor
5. Keizer Ludovic
6. Leitner Róbert-Attila
7. Mărginean Maria Eva
8. Müller Ioan
9. Petkes Iosif
10. Putovici Tünde
11. Roman Adrian
12. Tempfli Vasile-Adalbert
13. Todea Carmen
14. Vénig Gabriela
Absenţi domnii consilieri Cioltean Sorin-Ioan, Oneţ Ioan, Păuşan Marcel-Bujor, Racolţa
Ioan-Sorin, Szulák Lavinia-Carmen.
Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Roman Adrian – preşedinte de
şedinţă.
Participă la şedinţa ordinară domnul Kovács Eugen – primarul municipiului, şefii de
servicii din cadrul primăriei, presa judeţeană şi locală.
D-nul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al
Municipiului Carei pe anul 2017
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale
din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Carei şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Carei
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la 30 iunie
2017

4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei cu titlu de finanţare nerambursabilă
din bugetul local al municipiului Carei, pe anul 2017 către Asociaţia WERDNIG HOFFMAN
CAREI
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriilor la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii
(ANL)
Se aprobă în unanimitate.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli
al Municipiului Carei pe anul 2017
Dl. consilier Ciută consideră că unele proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi trebuiau
discutate în cadrul unei şedinţe ordinare, necesitând timp mai îndelungat pentru studiere. Referitor la
rectificarea bugetară este de părere că la unele capitole fondurile nu vor fi suficiente.
La capitolul bunuri şi servicii deja s-au cheltuit 58%, iar dacă se aprobă rectificarea cu
diminuare de 50% este posibil ca banii să nu ajungă până la sfârşitul anului.
La capitolul transporturi tot la bunuri şi servicii din totalul de 1.467.800 mii lei s-au
cheltuit deja 953.692 de mii cea ce reprezintă 64,97%. Este puţin probabil să ne putem descurca cu
diferenţa de 28% până la sfârşitul anului.
Dl. Beko Tamas, referitor la aspectele menţionate de către domnul consilier Ciuta Ilie,
explică care sunt în concret efectele rectificării propuse. La Capitolul 51, dacă se aprobă această
rectificare, pentru următoarele 5 luni, rămân 76 mii lei/lună, în condițiile în care datoriile, la sfârsitul
lunii iulie sunt deocamdată de 40 mii lei. La Capitolul Transporturi dacă operează rectificarea propusă,
pe ultimele 5 luni ale anului rămân lunar câte 74 mii lei. Ţinând cont de faptul că la acest capitol marile
chetuieli erau cu piatra, piatra spartă, respectiv cheltuieli pentru motorină iar majoritatea drumurilor vor
fi asfaltate până la data de 30.09.2017, considera că suma propusă la rectificare va fi sustenabilă. Dacă sa greşit in calcule, la următoarea şedinţă se vor opera modificările ce se vor impune. Bugetul se poate
modifica în funcţie de necesităţi şi oportunităţi, cu acordul consiliului local.
Domnul consilier Ciută Ilie solicita a se consemna in Procesul verbal al sedinţei,
susţinerile dânsului precum şi cele ale domnului Beko Tamas.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 13 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. consilier
Ciută Ilie).
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi
contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate
al Primarului Municipiului Carei şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local
al Municipiului Carei
Domnul consilier Ciută Ilie întreabă care este modalitate de calcul a salariilor având în
vedere că în proiectul de hotărâre se porneşte de la salariul de bază la gradaţia zero.
Domnul Beko Tamas arată că la salariul de bază se adaugă în mod progresiv, gradaţiile
corespunzătoare tranşelor de vechime începând cu 7,5%, ajungând la valoarea maximă 22,5% pentru
vechime maximă.
Dl. Primar consideră că este o lege bună, iar salariile stabilite sunt întradevăr mai mari
decât cele în plată la nivelul municipiului Carei, însă a existat o perioadă, în anii 1990 când salariile în
administraţia publică erau foarte mici. Angajaţii ar trebui să fie mulţumiţi dar şi responsabilitatea trebuia
să crească într-o proporţie corespunzătoare. Am încercat să echilibrăm salariile pentru a exista echitate.
Nu era corect ca angajaţii de la Serv. Taxe şi impopzite să aibă un salariu cu 30% mai mare faţă de
angajaţii celorlalte servicii din cadrul Primăriei municipiului Carei.
Menţionează deasemenea că de la 1 ianuarie 2018 nu se vor aplica majorări salariale
pentru că nu ne permitem.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 13 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. consilier
Ciută Ilie).
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la 30
iunie 2017

Dl consilier Ciută Ilie arată că la Spitalul Municipal Carei, potrivit contului de execuţie,
până la această dată excedentul este de 2.372.565 lei. Pentru cheltuieli de personal au fost alocaţi
8.727.275,57 lei.
La capitolul Medicamente şi Materiale sanitare au fost alocaţi pentru semestrul I,
1.231.400 lei dar nu au fost cheltuiţi decât 628.494,91 lei în condiţiile în care în spital nu se găseşte
antitetanos sau alte medicamente necesare în caz de urgenţă , cum ar fi de exemplu în cazul unui AVC.
Nici la capitolui Hrană din cei 215.00 alocaţi pentru mâncare în primul semestru au fost
cheltuiţi doar 136.027 lei.
La Materiale de laborator, din cei 20.250 lei prevăzuţi pentru primul semestru au fost
cheltuiţi 10.949,55 lei în condiţiile în care careienii sunt nevoiţi să apeleze la laboratoare private pentru
analize.
Doamna cons Mărginean Eva menţionează că : managerul de la Spital nu ne onorează cu
prezenţa. Ar fi util ca în cadrul unei şedinţe ordinare doamna manager să prezinte un Raport de activitate
al Spitalului Municipal Carei.
Dl primar Kovacs menţionează că ,,nu sunt suficienţi bani la spital pentru dotare, dar nu
este vorba de managementul defectuos ci de banii alocaţi de la CAS. Dânsul apreciază activitatea
doamnei director şi menţionează că în urma concursului organizat pentru opcuparea postului de manager
s-a închiat contractul de management cu doamna Raţ Elisabeta pe o perioadă de 3 ani.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 13 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă” (dl.
consilier Ciută Ilie).
4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei cu titlu de finanţare
nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, pe anul 2017 către Asociaţia
WERDNIG HOFFMAN CAREI
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriilor la locuinţele pentru tineri, destinate
închirierii (ANL)
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prezentarea raportului privind internţia UAT Municipiul Carei de a prelua clădirea fostului
Cămion de Băîtrîni situat pe str. Al. Vlahuţă nr 1.
Doamna cons Mărginea Eva aduce la cunoştinţa consilierilor locali faptul că legea prevede
obligaţia copiilor de a-şi întreţine părinţii însă suntem tentaţi să aruncăm obligaţiile în sarcina statului.
Acest raport are doar valoare informativă, urmând a fi supus dezbaterii Consiliului local
numai după efectuarea demersurilor necesare.
Nefiind alte probleme pe ordinea de zi, şedinţa se încheie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ROMAN Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
cons. jr. Camelia MATEŞ

