ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

Proces -Verbal
al şedinţei extraordinare din data de 27.11.2017
a Consiliului Local al Municipiului Carei
Consiliul local al municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa extraordinară din data de
27.11.2017 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 24.11.2017. 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. Cioltean Sorin-Ioan
2. Ciută Ilie
3. Csizmadia Zsolt
4. Fazakas Zoltan
5. Hágó Attila-Nándor
6. Keizer Ludovic
7. Leitner Róbert-Attila
8. Müller Ioan
9. Oneţ Ioan
10. Păuşan Marcel-Bujor
11. Petkes Iosif
12. Putovici Tünde
13. Racolţa Ioan-Sorin
14. Roman Adrian
15. Szulák Lavinia-Carmen
16. Tempfli Vasile-Adalbert
17. Todea Carmen
18. Vénig Gabriela
Lipseşte doamna consilier Mărginean Maria Éva.
Lucrările şedinţei sunt conduse de către doamna consilier Szulák Lavinia-Carmen preşedinte de şedinţă.
Participă la şedinţa ordinară domnul Kovacs 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 aprobarea Studiului de referinţă a Strategiei de Dezvoltare Locală a
Municipiului Carei prin abordarea Dezvoltării Locale aflate în Responsabilitatea Comunităţii
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

1. 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.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de referinţă a Strategiei de Dezvoltare Locală a
Municipiului Carei prin abordarea Dezvoltării Locale aflate în Responsabilitatea Comunităţii .
Domnul Ciută Ilie întreabă dacă se înființează o nouă asociație.
D-na Radu Monica:Prin acest proiect s-a înființat o nouă Asociație, Grup de Acțiune Locală pentru
Coeziune Socială, iar primăria a pus la dispoziția acestei asociații un spațiu în clărirea Biroului de
Asistență Socială. Tot în cadrul proiectului s-au achizitionat echipamente necesare funcționării acestui
birou.
Membrii fondatori ai G.A.L.C.S. sunt Primăria Municipiului Carei în parteneriat cu Asociația
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare și Agenda Setting S.R.L. În această asociație s-au înscris agenți
economici, persoane fizice din zone marginalizate, din Carei, mediatori, scoli, etc... Obligația Primăriei era
de a înființa această asociație și de a elabora Strategia de Dezvoltare Locală ce urmează a fi depusă la
București până la data de 04.12.2017. Dacă strategia va fi aprobată, asociația va putea accesa fonduri
pentru reabilitarea și construirea locuințelor sociale, pe Axa POR și POCU .
Domnul Primar: singura modalitate de a obține finanțări pentru persoane defavorizate este prin
intermediul acestei asociații.
Domnul Ciută Ilie întreabă dacă a fost supusă aprobării consiliului local înființarea asociației,
respectiv dacă are sau nu, un statut de funcționare aprobat de consiliul local .
D-na Egli Carmen menționează că s-a aprobat prin hotărâre de consiliu local atât participarea la
acest proiect cât și cofinanțarea din partea consiliului local. De altfel înființarea asociației este o condiție
obligatorie pentru accesarea finanțărilor pe Axa POR.
D-na Radu Monica: Grupurile de Acțiune Locală care nu au implementată Strategia nu vor putea
obține fonduri pentru finanțare. În luna septembrie s-a votat atribuirea în folosinlă a unui spatiu în incinta
Biroului de Asistență Socială pentru sediul asociației.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
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