ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

PROCES - VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 30.06.2015
a Consiliului Local al Municipiului Carei

Sunt prezenţi toţi consilierii în funcţie.
Şedinţa este condusă de domnul consilier Păuşan Marcel-Bujor.
Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei din 30 mai 2015. Doamna consilier Venig solicită
corectarea procesului verbal în sensul că la pct.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate al obiectivului de investiţie : „Iluminat zona Statuia Sf. Florian şi parc delimitat de str. 1
Decembrie 1918 şi str. G. Coşbuc”, propunerea comisiei de cultură de a amplasa două coşuri de gunoi în
zonă a fost supusă aprobării Consiliului şi votată împreună cu proiectul de hotărâre.
Dl consilier Tempfli solicită completarea procesului verbal, în sensul că, la pct.2 Proiect de
hotărâre privind aprobarea ranforsării prin asfaltare a aleilor de intrare la cele două capele din Cimitirul
Ortodox şi Romano-Catolic, situat în Carei, str. Cimitirului, asfaltarea a unei suprafeţe de 30 mp în plus, să
se facă în faţa capelei romano-catolice.
Se supune la vot procesul-verbal cu completările făcute şi se aprobă în unanimitate.
D-nul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici
şi a cofinanţării proiectului „Reţele de apă şi canalizare menajeră în Viile Careiului”
2. 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 comunelor Cehal şi Racşa la Asociaţie
3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Carei
a patru puţuri de la Staţia de tratare a apei potabile şi frontului de captare din localitatea Doba, şi
casarea acestora
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unor servicii sociale în subordinea Consiliului
local, Direcţia Publică de Asistenţă Socială
5. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale
Carei
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „AUGUSTFEST” 2015
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de
d-na Sebok Elena, domiciliată în Carei, str. Cerbului nr. 30
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Cadru – privind modul de recrutare a
personalului pe durata determinată sau nedeterminată în cadrul asociaţiilor, fundaţiilor şi
societăţilor pe răspundere limitată cu acţionar unic sau în asociere Consiliul Local Carei
9. Diferite probleme de urbanism
10. Diverse
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici
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şi a cofinanţării proiectului „Reţele de apă şi canalizare menajeră în Viile Careiului”
Comisia economică propune ca elementele de apă şi canal proiectate în plus faţă de realitatea
din teren să fie redistribuite în zonele care au fost omise din proiect, ca să nu se piardă o parte din finanţare.
Domnul consilier Ciută arată că: „Avem un studiu de fezabilitate cu multe omisiuni. Acest
studiu a costat 72000 lei – vreau să ştiu dacă s-a achitat această sumă. Nu este normal să se facă un SF şi să
nu se facă deplasări la faţa locului. Să propui nişte lucrări unde nu există nici o casă iar unde sunt să nu se
cuprindă în proiect. Acest studiu are o valoare, constructorul licitează suma care apoi se diminuează cu 510% dacă se supune la vot propunerea comisiei economice, proiectul se modifică. Să ne spună cineva dacă se
poate modifica proiectul.”
Domnul Rakovski precizează, că proiectul a fost licitat şi nu se mai poate modifica, iar dl.
Leitner de la APASERV Satu Mare , a promis că lucrările care nu sunt cuprinse în proiect vor fi realizate din
I.I.D”.
Domnul primar consideră că acest proiect nu poate fi modificat deoarece se blochează
întreaga investiţie, la acest proiect sunt greşeli, omisiuni, la fel ca şi la masterplanul APASERV, dar în etapa a
II-a aceste omisiuni pot fi corectate.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. 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 comunelor Cehal şi Racşa la Asociaţie
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Carei
a patru puţuri de la Staţia de tratare a apei potabile şi frontului de captare din localitatea Doba, şi
casarea acestora
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unor servicii sociale în subordinea Consiliului
local, Direcţia Publică de Asistenţă Socială
Domnul consilier Oneţ solicită explicaţii din partea doamnei Radu Monica – şef Serv.
Asistenţă Socială.
Doamna Radu Monica arată că proiectul Reabilitarea vechii cazărmi prin înfiinţarea unui
Centru Social ne obligă să înfiinţăm servicii specializate centrate pe problemele reale ale comunităţii locale.
Serviciile sociale care urmează a fi înfiinţate conform cererii de înfiinţare sunt :
1. Centrul de zi pentru copii ce provin din familii aflate în dificultate – cu o capacitate de 40
locuri;
2. Centru multifuncţional cu două subsecţiuni şi anume :
- Adăpost pentru victime ale violenţei în familie – cu o capacitate de 16 locuri;
- Adăpost destinat tinerilor ce provin din servicii rezidenţiale – cu o capacitate de 15 locuri;
3. Centru de zi pentru copii cu dizabilităţi – cu o capacitate de 15 locuri;
4. Centru de informare şi consiliere pentru copii cu probleme psiho-sociale şi părinţii /
reprezentanţii legali ai acestora – pentru 50 de copii cu probleme psiho-sociale
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială, Organigrama şi
Statul de funcţii vor fi prezentate Consiliului la şedinţa din luna iulie.
Domnul primar, arată că în oraş funcţionează fundaţii care se ocupă cu copii orfani sau
abandonaţi, dar nu cu copii cu probleme neuro-psihice.
În viitor numărul copiilor şi al persoanelor care vor trebui să fie asistaţi vor creşte. În prezent
de la Cantina de Ajutor Social beneficiază de masă caldă un număr de 350 persoane, care costă serviciului
social peste 100.000 Euro / an, iar aceste costuri vor creşte. Centrul Social, va avea o importanţă din ce în ce
mai mare.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale
Carei
Domnul consilier Bucureştean arată că în proiect se propune suma de 12 lei/zi/persoană
conform Ordinului nr.6 şi 12b care prevăd 24 lei respectriv 2 lei/zi, punând întrebarea dacă avem dreptul să
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diminuăm această sumă. Totodată propune să găsim nişte fonduri şi să schimbăm cele două maşini vechi de
la Poliţia Locală.
Domnul primar precizează, că suma prevăzută în lege este 24 de lei/zi/persoană dar consiliul
aprobă alocaţia zilnică de hrană în limita bugetului aprobat. Domnul primar consideră că o majorare de 750
de lei cât permite legea nu este justificată având în vedere eficienţa activităţii Poliţiei Locale.
Propune aprobarea proiectului cu suma de 12 lei/pers/zile calendaristice, iar în decembrie
Poliţia să vină cu un raport de activitate şi se va decide dacă merită să primească această alocaţie şi în 2016,
sau să o majorăm la 24 lei/zi/pers.
Domnul consilier Ciută completează: „nici chiar aşa nu-l putem umilii pe aceşti oameni, că au
dreptul la 24 lei şi aprobăm numai 12 lei pentru că nu sunt eficienţi. Sunt în subordinea dvs. să le stabiliţi
criterii exacte de performanţă”. Pune întrebarea, dacă este lagal că alocaţia se acordă pe zile calendaristice şi
nu pe zile lucrătoare, o altă problemă dacă această alocaţie se include în salariu, nu vor primi în mână suma
stabilită.
Domnul consilier Bucureştean, propune întărirea Poliţiei Locale, să fie dotaţi cu maşini,
telefoane, etc.
Domnul consilier Bontea consideră că fără dotarea cu logistică corespunzătoare nu putem să
avem pretenţii, propunând achiziţionarea cel puţin a două autoturisme.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „AUGUSTFEST” 2015
Domnul director Bogdan Georgescu prezintă proiectul de program al festivalului care se va
desfăşura pe durata de 8 zile, în prima parte a lunii august, şi care se adresează nu doar publicului larg ci şi
turiştilor care se găsesc în Carei în această perioadă. Programele artistice se vor desfăşura în Parcul
Dendrologic. În cadrul spectacolelor sunt promovaţi şi artiştii locali, dar vor fi invitaţi deasemenea artişti de
renume naţională sau chiar internaţională. Pentru organizarea festivalului se solicită alocarea sumei de 98000
lei din bugetul local.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de
d-na Sebok Elena, domiciliată în Carei, str. Cerbului nr. 30
Din ancheta socială anexată la proiect rezultă că la imobilul de la domiciliul petentei locuiesc
şi alte persoane care realizează venituri, astfel nu se propune aprobarea scutirii la plata impozitului.
Se respinge proiectul cu unanimitate de voturi.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Cadru – privind modul de recrutare a
personalului pe durata determinată sau nedeterminată în cadrul asociaţiilor, fundaţiilor şi
societăţilor pe răspundere limitată cu acţionar unic sau în asociere Consiliul Local Carei
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
9. Diferite probleme de urbanism
Cererea înregistrată cu nr 8387/22.06.2015 a I.I. Nemeti Zoltan, prin care solicită aprobarea
închirierii unei suprafeţe de 30 mp teren domeniul public situată în Carei, str. Someş nr.8, în faţa
spaţiului comercial, în vederea amenajării unei terase de deservire.
Biroul de urbanism nu propune aprobarea cererii.
Se supune la vot cererea şi se se aprobă cu unanimitate de voturi închirierea suprafeţei de 30
mp teren, pe perioada de vară.
10. Diverse
1. Raportul de specialitate al Direcţiei de Cultură şi Sport privind organizarea Festivalului
Medieval „Villa Karul” care se va desfăşura în perioada 18-19 iulie 2015 în Parcul
Dendrologic. Bugetul festivalului este estimat la 27000 lei, fiind suportat din bugetul
Centrului Cultural.
Se supune la vot raportul se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. Domnul profesor Mihai Bertiean preşedintele Asociaţiei Refugiaţilor Filiala Carei, arată că
încă din cursul anului trecut a solicitat domnului primar introducerea pe ordinea de zi a unei
şedinţe de consiliu a unui proiect, privind realizarea monumentului comemorativ în memoria
sutelor de refugiaţi români din perioada ocupaţiei hortiste dintre 1940 – 1944, în condiţiile în
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care atât deportaţii şvabi cât şi honvezii din primul război mondial au la Carei în Cimitirul
Central monumente comemorative. Domnul profesor Bertiean face o scută prezentare despre
intenţia sa de a amplasa un monument al refugiaţilor în preajma comemorării a 75 de ani de la
expulzarea românilor din zona Careiului după septembrie 1940, prezentând şi o schiţă a
monumentului. Propune trei amplasamente pentru acest monument şi anume : 1. în Piaţa
Avram Iancu, 2. între Colţul Catedralei Ortodoxe şi blocul 15, 3. vis a vis de Catedrala unde a
fost propusă statuia lui Sf. Florian, iar Consiliul să decidă locul final.
3. Domnul consilier Ciută arată că este o doleanţă a cetăţenilor ca şedinţele de Consiliu să fie
transmise prin posturile de televiziune. La o şedinţă anterioară domnul primar a afirmat că nu
sunt fonduri pentru aceste înregistrări. Totuşi sunt bani pentru acţiuni de reclamă şi
publicitate, în 2014 a fost virată suma de 73.400 lei, iar în 2015 suma de 36.200 lei, în
favoarea SC Media Total S.R.L. Satu Mare. Domnul consilier prezintă trei contracte încheiate
de Primăria Carei cu persoane fizice cu P.F.A, unul este domnul Szasz Lorandt care are un
contract încheiat în data de 21.05.2015 cu o sumă de 1.300 lei/lună „fiind finul primarului, nu
ştiu dacă este conflict de interese, acest aspect o să verifice alţii”, propunând ca la încheierea
acestor contracte să se solicite adeverinţe medicale privind capacitatea acestor persoane.
4. Domnul consilier Bontea sesizează faptul că str. Z. Bârsan care este pietruită până la anumit
număr şi str. I. Ghica care este pietruită până la jumătate, întrebând dacă în urma lucrărilor
executate de APASERV aceste străzi vor fi refăcute şi pietruite în întregime. Domnul
viceprimar Keizer arată că toate străzile vor fi refăcute după aceste lucrări şi cele două străzi
vor fi pietruite.
Domnul consilier Bontea arată că există pistă de biciclete în str. Viilor, care nu este utilizată de biciclişti,
solicitând ca poliţiştii locali să-i atenţioneze, să circule pe această pistă.
Tot domnul consilier Bontea solicită prezenţa poliţiştilor locali în zona ştrandului vineri şi sâmbătă noaptea,
când tinerii vin de la discotecă.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Marcel-Bujor PĂUŞAN

SECRETAR
cons. jr. Anca DEMIAN
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