ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

PROCES UL - VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 03.05.2017
a Consiliului Local al Municipiului Carei

Consiliul local al municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa ordinară din data de
03.05.2017 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 28.04.2017. 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. Keizer Ludovic
5. Mărginean Maria Eva
6. Müller Ioan
7. Oneţ Ioan
8. Păuşan Marcel-Bujor
9. Petkes Iosif
10. Putovici Tünde
11. Racolţa Ioan-Sorin
12. Roman Adrian
13. Szulák Lavinia-Carmen
14. Tempfli Vasile-Adalbert
15. Todea Carmen
16. Vénig Gabriela
Lipsesc domnii consilieri: Cioltean Sorin-Ioan, Hágó Attila-Nándor şi Leitner Róbert-Attila.
Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Racolţa Ioan-Sorin – preşedinte de
şedinţă.
Participă la şedinţa ordinară domnul Kovacs Eugen – primarul municipiului, şefii de servicii
din cadrul primăriei, presa judeţeană şi locală.
Se supune la vot Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 07.04.2017, care se aprobă
cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 21.04.2017, care se
aprobă cu unanimitate de voturi.
D-nul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.49/2017 – privind modifcarea anexei la H.C.L.
nr.19/2016 contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoar de 21.355.520 lei

2. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.32/2017 – privind aprobarea achiziţionării unor
utilaje
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor utilaje
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la HCL nr.19/2016 – contractarea unei
finanţări rambursabile interne în valoare de 21.355.520 lei
5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuiel,
al Municipiului Carei pe anul 2017
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la 31 martie
2017
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 (cu
prevederile bugetare pe 11 luni) al Spitalului Municipal Carei
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielor de transport privind naveta Satu
Mare-Carei pentru dl. dr. Dragoş Ciprian angajatul Spitalului Municipal Carei
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la
bugetul local al Municipiului Carei, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului
2017
10. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani cu titlu de finanțare nerambursabilă din
bugetul local al municipiului Carei, pe anul 2017 către Asociația " Organizația Caritas a
Diecezei Satu Mare"
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării festivalului CAREI FEST 2017
12. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei pentru organizarea Festivalului
interjudeţean de teatru pentru elevi – Ioana Cîcu
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Local al
Municipiului Carei şi Asociaţia Pentru Protecţia Animalelor „PUFFI” Carei
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării bustului poetului Mihai Eminescu în Carei, Str.
1 Decembrie 1918
15. Diverse
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
1. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.49/2017 – privind modifcarea anexei la
H.C.L. nr.19/2016 contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de
21.355.520 lei
Domnul consilier Onet Ioan, urmare a discutiilor purtate în comisie cu privire la consecintele
aprobării acestui proiect de hotărâre, propune ca dl. Administrator public, Beko Tamas să explice ce
înseamnă aprobarea proiectului, respectiv dacă presupune sau nu accesarea unui nou credit. De asemenea
precizează faptul că se schimbă doar o anexă la aceasta hotărâre, pentru a justifica cumpărarea de utilaje.
Domnul administrator public Beko Tamas menţionează că suma contractată iniţial rămâne
neschimbată. La prima licitaţie pentru asfaltare s-a contractat jumătate din creditul acordat, iar contractul
s-a încheiat în anul 2016 cu cota de TVA 20%. Ținând cont de faptul că execuţia s-a făcut în 2017 cu cota de
TVA de 19%, rămâne un procent de 1% , ceea ce înseamnă o sumă importantă. Această sumă s-a redistribuit
pentru utilaje. Din acest motiv s-au revocat două hotărâri aprobate de consiliul local, şi s-au propus alte două
proiecte. Acum creditul va fi utilizat pentru Modernizare - Etapa I, care este în curs de execuţie, Modernizare
- Etapa a II-a, Modernizare - Etapa a III-a, respectiv utilajele.
Creditul trebuie folosit până la data de 30 septembrie 2017.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.32/2017 – privind aprobarea achiziţionării unor
utilaje
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor utilaje
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la HCL nr.19/2016 – contractarea unei
finanţări rambursabile interne în valoare de 21.355.520 lei

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 15 voturi „pentru” și 1 „abţinere”(dl.consilier
Ciută Ilie).
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli, al
Municipiului Carei pe anul 2017
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la 31 martie
2017
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 15 voturi „pentru” şi 1 vot "împotrivă” (dl.consilier
Ciută Ilie).
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 (cu
prevederile bugetare pe 11 luni) al Spitalului Municipal Carei
D-na Venig Gabriela, în numele Comisiei susţine propunerea domnului Primar, de a nu se
plăti suma solicitată de Consiliul Judeţean.
D-na Mărginean Eva propune să se demareze formalitatile necesare pentru ca toate clădirile,
nu numai cea a Spitalului Municipal, să fie redobândite în patrimoniul municipiului Carei.
Dl Temfli Vasile întreaba dacă la vremea când s-a predat instituţia Spitalului nu s-a predat şi
patrimoniul, cladirile? Acest patrimoniu trebuie să fie în proprietatea municipiului Carei. Propune ca atât
consilierii judeţeni cât si consilierii locali, să demareze un proiect de hotărâre prin care să se redobândească
şi să se întabuleze acea clădire în proprietatea municipiului Carei. De asemenea susţine că în absenţa
dreptului de proprietate asupra clădirii este imposibilă accesarea de credite sau finanţări.
Dl. Primar Kovacs Eugen este de părere că, dacă în buget este inclusă plata acelei sume,
atunci proiectul de hotărâre trebuie modificat. În continuare reaminteşte consilierilor despre existenţa unui
Protocol între Consiliul Judeţean Satu Mare şi Consiliul Local Carei, încheiat în baza unei hotărâri de
Guvern, prin care se menţionează şi predarea patrimoniului.
Cu toate acestea, în anul 2014 Consiliul Judeţean Satu Mare şi-a întabulat dreptul de
proprietate asupra clădirii.
Domnul primar, aduce la cunoştinţa consilierilor propunerea Consiliul Judeţean de a le preda
terenul de la Bobald, având în vedere că Muzeul Judeţean are nevoie de acest amplasament.
Imobilul de la Bobald a fost cumpărat de Consiliul local Carei, astfel încât este corect să
administrăm noi aceea zonă.
D-na Venig Gabriela propune amânarea proiectului de hotărâre dacă este cuprinsă şi suma
respectivă.
Domnul Primar Kovacs Eugen propune amânarea discuţiilor cu privire la acest proiect de
hotărâre spre finalul şedinţei, solicitând în acelaşi timp să fie prezent la discuţii şi un reprezentant din partea
Spitalului Municipal Carei, pentru a lămuri situaţia.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielor de transport privind naveta
Satu Mare-Carei pentru dl. dr. Dragoş Ciprian angajatul Spitalului Municipal Carei
Dl consilier Roman Adrian: Comisia economică este de acord cu acest proiect de hotarâre cu
rugămintea de a se menţiona suma ce urmează a fi decontată.
D-na Mărginean Eva: Comisia juridică, avizează favorabil proiectul de hotărâre cu condiţia
ca decontarea să se facă în limita legii.
Dl administrator public Beko Tamas explică modalitatea de decontare: se decontează
consumul de motorină dus – întors pe ruta Carei - Satu Mare, respectiv 72 km x 7,5 (consumul la suta de
km) x preţul motorinei în aceea perioadă. Spitalul Municipal Carei trimite o adresă prin care confirmă acel
consum, iar noi virăm suma confirmată de spital.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială. Se aprobă în unanimitate.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la
bugetul local al Municipiului Carei, pentru activități nonprofit de interes general, aferent
anului 2017
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
10. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani cu titlu de finanțare nerambursabilă

din bugetul local al municipiului Carei, pe anul 2017 către Asociația " Organizația Caritas a
Diecezei Satu Mare"
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării festivalului CAREI FEST 2017
Domnul Primar Kovacs Eugen, în urma discuţiilor purtate în cadrul comisiilor de
specialitate, doreşte să intervină arătând că dânsul a propus domnului director Bogdan Georgescu ca acest
festival –Augustfest – să dureze o perioadă mai îndelungată şi să fie de o calitate mai bună. Menționează că
se poate organiza un festival şi cu 100.000 lei şi cu un milion de lei, dar are convingerea ca acest festival va
fi unul de calitate, iar suma propusă nu este foarte mare.
Domnul Păuşan Bujor consideră că suma cuprinsă în proiect este foarte mare și propune
reducerea acesteia. Din banii rămaşi propune achiziţionarea unui aparat (...) la Spitalul Municipal Carei. De
asemenea, solicită ca domnul director să spună daca avem garanţia că vor veni 20, 30 de autocare cu turişti.
Domnul preşedinte de şedință Racolţa Ioan-Sorin dă cuvântul Domnului Bogdan Georgescu
– Directorul Direcției de Cultură, pentru a-şi exprima punctul de vedere.
Domnul Bogdan Georgescu menţionează că este vorba despre un eveniment care cuprinde 6
festivaluri. Augustfest rămâne, fiind extins cu trei zile, la care se adaugă un festival de muzică populară, un
festival de jazz, festivalul de muzică veche, ar fi în total 20 de zile de spectacol. S-a tipărit în acest sens și o
broșură care cuprinde fiecare eveniment în parte și poate fi consultată. Însă, vor realiza proiectul în limita
sumei care se va aproba.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
12. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei pentru organizarea Festivalului
interjudeţean de teatru pentru elevi – Ioana Cîcu
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Local al
Municipiului Carei şi Asociaţia Pentru Protecţia Animalelor „PUFFI” Carei
D-na Mărginean Eva: Comisia juridică, avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu condiţia
ca, în termen de trei luni de la data semnării Protocolului, pe străzile din Municipiul Carei să nu mai circule
câini vagabonzi şi să se demareze procedurile prevăzute de lege.
D-na Ardelean Maria, Preşedintele Asociaţiei PUFFI Carei, consideră că, în prezent acest
obiectiv este greu de realizat. Pe de o parte, este necesară responsabilizarea proprietarilor de animale în ceea
ce priveşte sterilizarea, şi aici intervine rolul consiliului local, de a adopta a o hotărâre privind obligativitatea
strerilizării câinilor.
Pe de altă parte, raportat la numărul mare de câini abandonaţi este nevoie de un nou adăpost.
Domnul Primar Kovacs Eugen: într-o şedinţă ulterioară vom stabili amplasamentul pentru
construirea acelui adăpost. Deocamdată încheiem un Protocol până la data de 31.12.2017, între timp se
finalizează şi adăpostul, iar Asociaţia îşi ia angajamentul că nu vor mai fi câini pe strazi.
Domnul preşedinte de şedinţă Racolţa Ioan- Sorin supune la vot proiectul de hotărâre.
D-na Mărginean Eva precizează că se votează forma iniţială a proiectului, ceea ce s-a
discutat a fost doar o propunere.
Domnul Primar Kovacs Eugen: subliniază că se votează proiectul în forma inițială, urmând a
se face completările ulterioare. După ce se construieşte adăpostul, în termen de trei luni să dispară câinii şi
acest Protocol se încheie până la 31.12.2017.
În concluzie, dl. Primar menţionează că, se va reveni cu un alt proiect de hotărăre prin care se
va supune aprobării: atribuirea unui teren pentru adăpost, condiţiile privind construirea adăpostului şi din 31
decembrie 2017 se va încheia un nou Protocol.
Cu aceste menţiuni, dl. preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării bustului poetului Mihai Eminescu în Carei,
Str. 1 Decembrie 1918
D-na Mărginean Eva, referitor la continutul proiectului de hotărâre nu are obiecţii, în schimb,
în privinţa formei consideră că a fost depusă fără să existe date referitoare la numărul de înregistrare şi sediul
asociaţiei. Este anexată o cererea domnului Radu Ciobanu fără semnătură. Consideră că se impune
completarea acestei cereri, respectiv a proiectului de hotărâre cu documentele care ar fi trebuit depuse.

D-na Ciută Daniela, în calitate de preşedinte al Asociaţiunii Astra menţionează că,
asociaţiunea a luat fiinţă la în anul 2004. Arată că nu sunt la prima înregistrare. Au mai depus şi alte proiecte
de hotărîri, cu diverse ocazii. De fiecare dată cînd a avut loc o activitate s-a trimis câte o invitaţie atât
domnului primar, domnului viceprimar cât şi tuturor consilierilor locali. Pentru unele activităţi au obţinut
sprijinul consiliului local pentru promovare, dar nu întotdeauna.
Menţionează de asemenea că toată activitatea depusă în cadrul asociaţiunii are caracter
voluntar iar membrii nu sunt retribuiţi pentru această activitate. „Ţin la obiceiurile şi tradiţiile noastre, la
personalităţile publice locale ce au făcut cunoscut oraşul Carei” menţionează că acest proiect privind
amplasarea bustului poetului Mihai Eminescu a fost depus pentru a doua oară.
De asemenea, doamna Ciută Daniela arată că, Asociaţiunea Astra nu este constituită ca filială
juridică de sine stătătoare pentru că aparţine de Sibiu. Depune la doamna secretar al municipiului Carei, o
confirmare a faptului că aparţine de Sibiu. Declară că Asociațiunea Astra este o subfilială, și nu deține statut
juridic. Consideră că actele depuse sunt corecte și dovedesc faptul că domnul Radu Ciobanu îşi asumă
conţinutul adresei.
Menționează că valoarea a fost de 30.000 lei iniţial, însă persoana care face lucrarea în bronz
sponsorizează cu cantitatea de bronz, iar din partea Consiliului local nu solicită nici o sumă de bani, având
suficienți membrii în țară care doresc să ajute.
D-na Mărginean Eva atrage atenția asupra faptului că, cererea a fost depusă în calitate de
fondator, iar acum doamna Ciută Daniela se erijează în calitatea de Președinte....
Domnul Primar Kovacs Eugen:menționează că, în cursul anului 2014 dl. Ciobanu Radu
împreună cu domnul Ştef au venit la Carei și s- a discutat despre inițierea unui proiect de hotarăre privind
amplasarea unui bust al poetului Mihai Eminescu. S-a stabilit chiar locul amplasării acestuia, astfel încât nu
este cazul să împiedicăm derularea acestui proiect.
Domnul Oneţ Ioan consideră că, nu ar fi un efort financiar prea mare din partea consiliului
local, să sprijine realizarea acestui bust. Menționează că este o propunere a unui consilier și urmează a fi
supusă la vot.
D-na Mărginean Eva intervine și îl informează pe domnul consilier că nu se supune la vot o
propunere în absența unui proiect de hotărâre întocmit în acest sens.
Domnul Primar Kovacs Eugen menționează că în urmatoarea sedință, dacă Asociațiunea
Astra va depune toate actele solicitate, se va discuta și acest aspect financiar.
D-na Venig Gabriela, aduce la cunoștință consilierilor locali, faptul că, în municipiul Carei
comunitatea maghiară are două busturi: cel al poetului Petofi Sandor şi cel al scriitoarei Kaffka Margit.
Ambele au fost finanțate de comunitatea maghiară din Carei, nu de Primăria municipiului Carei.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se revine la Punctul 7 de pe ordinea de zi - privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 (cu prevederile bugetare pe 11 luni) al Spitalului Municipal Carei.
Este prezentă şi doamna ec. Sălăgean Adriana, director financiar-contabil în cadrul Spitalului
Municipal Carei.
Domnul Primar Kovacs Eugen menţionează faptul că a cerut să se scoată din cuprinsul
proiectului de hotărâre plata sumei de bani imputată de către Consiliul Județean. Propune votarea bugetului
fără a fi inclusă această sumă.
Doamna Sălăgean Adriana declară că proiectul de buget nu cuprinde această sumă.S -a amânat
deocamdată plata acesteia, până în luna mai a acestui an. Dar începând din luna mai cu siguranță Consiliul
Județean va lua măsuri de recuperare pentru că există o Decizie a curții de Conturi în acest sens, care trebuie
pusă în aplicare.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Racolţa Ioan-Sorin

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
cons. jr. Anca DEMIAN

