ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

PROCES - VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 18 iunie 2013
al Consiliului Local al Municipiului Carei
Sunt prezenţi toţi consilierii.
Şedinţa este condusă de d-nul consilier Ciucoş Marius.
Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor din data de 31 mai, 10 iunie. D-nul consilier
Rusu Marius menţionează că în procesul verbal al şedinţei ordinare din 31 mai 2013 la pct. Diferite
probleme de urbanism la raportul de specialitate 38/2013 al Serv. Urbanism este trecut greşit că cererea s-a
respins în unanimitate de voturi, domnia sa a votat pentru aprobarea cererii. Procesele verbale cu
menţiunea d-lui consilier Rusu Marius s-au votat în unanimitate de voturi.
D-nul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinei de zi, după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiţii de interes public local
finanţate prin credite interne
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 128/2013 elaborat
de S.C. IAR CONCEPT STUDIO S.R.L. Turda, privind P.U.Z. - CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ
FOTOVOLTAICĂ 5 MW „CAREI UNIO 1” ŞI CONSTRUIRE LES 20KV PENTRU RACORDAREA LA
REŢEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIERE (RED) -, extravilan, beneficiar: S.C. ISAAC HAPIDA S.R.L.
Carei.
3. Proiect de hotărâre privind solicitarea şi contractarea unei scrisori de garanţie de la Fondul de
Garantare a Creditului Rural pentru finanţarea obiectivului de investiţie „Amenejarea unor
drumuri de exploatare agricolă în extravilanul Municipiului Carei, judeţul Satu Mare” derulat prin
F.E.A.D.R. - masura 125 submăsura 125 a
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor reparaţii exterioare la imobilul situat în
municipiul Carei, P-ţa Eliberării FN - (Sala de tenis de masa)
5. Proiect de hotărâre privind documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii D.A.L.I. pentru
„REAMENAJARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT”
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea
prin pietruire a unor drumuri din zona viile noi – Tireamului
7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea
Generală a „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă
uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Valea Vinului
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata majorărilor şi penalităţilor aferente
impozitului pe terenul situat în extravilanul localităţii întrucât a fost achitat la altă unitate
administrativ teritorială
9. Diverse
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiţii de interes public local
finanţate prin credite interne.
D-l consilier Ciută arată : „Acum un an, când am modificat hotărârea de consiliu prin care am
contractat un credit de 7,3 miliarde lei, pentru reabilitare şi ramforsare drumuri şi trotuare în Carei, alocând
3,3 miliarde pentru Castel, vă spuneam că din aceşti bani nu vom mai asfalta nimic. Mi-aţi spus că sunt
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alarmist şi nu ştiu ce vorbesc. Vă rog acum să schimbaţi termenul de alarmist cu realist, ca urmare a datelor
ce confirmă aceasta.
Pune întrebarea : De ce trebuie să mai aprobăm cele 3,3 miliarde pentru Castel – le-am
aprobat acum un an, atunci spunându-ne că este doar un împrumut până ne vin tranşele pe lucrările
executate ? Ne-au venit 18 miliarde pe care nu ştim pe ce i-aţi cheltuit. Suma de 3,3 milioane lei alocată
pentru asfaltări drumuri a fost redirecţionată la Castel, pentru achitarea lucrărilor.
La noua primărie, ne propuneţi să virăm suma de 2,2 milioane lei, cu toate că suntem cu
plăţile la zi, iar clădirea trebuia predată în noiembrie 2011, iar eşalonarea plăţilor era până în 2015. Acest
lucru nu îl puteţi face decât cu o firmă prietenă, sau dacă aveţi un interes.
Pentru reamenajare spaţii verzi B-dul 25 Octombrie ne mai cereţi din împrumut, suma de
178.000 lei. Această lucrare nu vom reuşi să o achităm niciodată.”
D-l primar este de părere în replicile sale că „se vorbeşte pe lângă subiect şi este îndusă în
eroare populaţia”.
D-nul consilier Bontea atrage atenţia asupra deficienţelor apărute la procesul de renovare a
noului sediu al primăriei, arătând că „peretele se exfoliază şi încă nici nu a fost recepţionat. Situaţia este
identică şi la castel unde la un an de la recepţie cade tencuiala exterioară.”
D-nul primar arată că a fost deja sesizat constructorul şi se vor remedia problemele.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 11 voturi pentru, 6 împotrivă (grupul de consilieri
USL) şi 2 abţineri (USL).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 128/2013 elaborat
de S.C. IAR CONCEPT STUDIO S.R.L. Turda, privind P.U.Z. - CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ
FOTOVOLTAICĂ 5 MW „CAREI UNIO 1” ŞI CONSTRUIRE LES 20KV PENTRU RACORDAREA LA
REŢEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIERE (RED) -, extravilan, beneficiar: S.C. ISAAC HAPIDA S.R.L.
Carei.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă în unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind solicitarea şi contractarea unei scrisori de garanţie de la Fondul de
Garantare a Creditului Rural pentru finanţarea obiectivului de investiţie „Amenejarea unor drumuri de
exploatare agricolă în extravilanul Municipiului Carei, judeţul Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. - masura
125 submăsura 125 a
Se supune la vot proiectul şi se aprobă în unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor reparaţii exterioare la imobilul situat în
municipiul Carei, P-ţa Eliberării FN - (Sala de tenis de masa)
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi varianta I.
5. Proiect de hotărâre privind documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii D.A.L.I. pentru
„REAMENAJARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT”
Dl. consilier Ciută arată că am mai comandat două studii de fezabilitate pentru a mări
capacitatea a unor grădiniţe, care nici până acum nu s-au finalizat. Timp de doi ani am plătit chirie de 1000
lei/lună către o persoană care deţinea clădirea din vecinetatea grădiniţei nr.1, fără a se face vre-o amenajare
în aceşti doi ani acolo. Am băgat doar cuiva banii în buzunar. Am cerut date de la Direcţia de învîţământ şi
încă nu le-am primit decât parţial, am solicitat o listă cu copii înscrişi la cele două secţii de la această
grădiniţă.
Dl. primar arată că în Carei, spaţiile sunt inadecvate pentru grădiniţă, la celelalte grădiniţe
copii sunt înghesuiţi iar la grădiniţele cu program prelungit locurile sunt puţine. Tot domnul primar arată că
s-au găsit soluţii pentru a lămuri părinţii să-şi aducă copii în cele cinci săli pe care le vom renova.
Dl. viceprimar este de părere că aceasta va fi cea mai frumoasă grădiniţă din oraş – şi cea mai
adecvată destinaţiei, cu curte şi cu locuri de parcare suficiente.
Referitor la afirmaţiile d-lui consilier Ciută, dl. viceprimar spune în replica sa că numai cel care
lucrează greşeşte – şi face afirmaţia din proprie experienţă fiind şi domnia sa din mediul privat.
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Dl. consilier Ciută arată : „Ca privat greşeşti pe banii tăi, dar aici sunt în joc banii
contribuabilului şi nu ne putem permite să-i gestionăm neadecvat”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea
prin pietruire a unor drumuri din zona viile noi – Tireamului
La propunerea executivului privind extinderea zonei pentru care se elaborează studiul, dl. consilier Ciută
arată că este normal să avem un studiu pentru întreaga zonă şi după aceea să realizăm cât putem, pe etape.
Se supune la vot proiectul cu extinderea zonei şi se aprobă în unanimitate de voturi.
7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea
Generală a „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă
uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Valea Vinului
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata majorărilor şi penalităţilor aferente
impozitului pe terenul situat în extravilanul localităţii întrucât a fost achitat la altă unitate
administrativ teritorială
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri (USL).
9. Diverse
Raport de specialitate nr 67 al Biroului de achiziţii publice, investiţii, privind avizarea în principiu a
elaborării unui proiect şi finanţarea lucrării pentru reabilitarea prin împietruire a drumului de exploatare
agricolă situat între DJ 108 şi DE 206 respectiv DE 1102. Se supune la vot raportul şi se aprobă în
unanimitate de voturi.
Referatul nr 69/2013 al Direcţiei de cultură şi sport, privind Festivalul Villa Karul – Zilele Municipiului
Carei 2013. D-nul primar propune organizarea festivalului în perioada 10 – 11 august, evenimentul ar urma
să se desfăşoare în locaţia Parcul dendrologic, zona teren de handbal cu extindere pentru comercianţi în
zona manejului.
D-nul consilier Brem propune să fie favorizaţi comercianţii din Carei la împărţirea locurilor –
dacă îndeplinesc condiţiile de participare. Dl. consilier Ciută este de părere că „totuşi organizăm Zilele
Careiene în parcul dendrologic – să stricăm ceea ce am făcut cu foarte mulţi bani.” Propune să îmbogăţim
programul August Fest cu formaţii, fără atâţea comercianţi. D-nul primar este de acord cu propunerea d-lui
consilier Ciută şi propune să fie supusă la vot propunerea. D-nul consilier Bucureştean propune amânarea
discutării raportului.
Se supune la vot raportul şi se aprobă în unanimitate.
D-nul consilier Bontea aminteşte de faptul că Fundaţia Grof Karolyi nici în ziua de astăzi nu
are o organigramă aprobată, dar are o maşină, care la rândul ei nu este înscripţionată cum s-a propus întro şedinţă anterioară.
Dl. consilier Ciută atrage atenţia că cererea d-lui Nemeti, adresată Consiliului local, nu a fost
pusă în discuţie nici în această şedinţă. O altă problemă prezentată de dl. consilier Ciută este accea al
gardului din zona ştrandului, considerând că s-a ajuns în situaţia actuală din vina executivului şi a
aparatului care trebuia să întocmească formele pentru preluarea drumului.
Dl. consilier Ciucoş arată că în Mihai Viteazu II nu s-au finalizat cele 6 locuri de parcare
ecologice şi sunt abandonate.
Dl. consilier Bucureştean mai arată că şi în str. Ady Endre s-ar mai putea prelungi parcarea
existentă.
Nefiind alte probleme şedinţa se încheie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciucoş Marius Laurenţiu

S ECR ETAR
jr. Sróth Clara
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