ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

PROCES - VERBAL
al şedinţei extraordinare din data de 11.11.2014
a Consiliului Local al Municipiului Carei

Sunt prezenţi toţi consilierii în funcţie.
Şedinţa este condusă de domnul consilier Leitner Róbert.
D-nul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinei de zi, după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate la lucrarea „Reabilitare drum
DN 19 ( E 671 ) în municipiul Carei”
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Carei precum şi a serviciilor şi instituţiilor subordonate
Consiliului Local al Municipiului Carei
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului
Carei pentru perioada 2014 – 2020
Dl. primar propune completarea ordinei de zi cu un proiect de hotărâre privind aprobarea
achiziţionării a trei ASPIRATOARE STRADALE
Ordinea de zi se aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate la lucrarea „Reabilitare drum
DN 19 ( E 671 ) în municipiul Carei”
Dna consilier Venig solicită ca în viitor studiile de fezabilitate la care se face referire să fie
comunicate comisiilor de specialitate.
Dl consilier Ciută cere explicaţii „de ce în decurs de 7 zile se convoacă a doua şedinţă
extraordinară?, Legea administraţiei publice locale reglementează şedinţele extraordinare cu titlu de excepţie,
ori la noi se pare că au devenit regula.”
Referitor la proiectul de hotărâre „Intenţia de reparare a porţiunii DN19 ce străbate oraşul este
binevenită doar că acest film a mai rulat deja şi acum 5 ani, cu alţi actori. Finalitatea era aceiaşi. Investiţii
contra voturi. Aş dori să fiu contrazis şi să se facă totuşi lucrarea. Dacă bine ţin minte, mai avem de încasat 1
milion de lei de la Ministerul Mediului. În ce priveşte preţul pentru lucrarea DN19, s-a pus un preţ care să
merite pentru toata lumea! În urma discuţiilor cu un specialist constructor, preţul maxim ar fi de 35,7 euro la
mp, deci 69 euro/mp cât reiese din studiu e preţul care „să merite pentru toţi”. Credeţi că se va şi face
lucrarea domnule primar, şi când anume?”
Dl. primar confirmă faptul că „proiectul de acum 5 ani în valoare de 5 mil euro a fost făcut
pentru circulaţia grea, însă între timp sper că se vor finaliza lucrările la centura de ocolire. Avem promisiuni
de la vicepremierul României pentru DN 19, şi sper ca acestea să fie onorate”.
Dl consilier Tempfli propune să fie inclus în devizul de lucrări un sens giratoriu la intersecţia
străzilor Viilor cu Petofi Sandor.
Dl consilier Oneţ adresează grupului PNL întrebarea dacă au făcut lobby la Bucureşti pentru
binele comunităţii sau dacă au o altă soluţie, având în vedere calculele pe care le-au făcut în legătură cu
proiectul.
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Dl. consilier Ciută „Nu numai că am atras fonduri de la Bucureşti pentru Carei, dar am
sponsorizări de zeci de mii de euro în oraşul Carei, pot pune la dispoziţia celor interesaţi contractele de
sponsorizare. Am dorit să rămân anonim pentru că nu îmi place să mă laud. Lobby nu fac, pentru că aceasta
activitate nu este reglementată de lege, însă se traduce prin trafic de influenţă. Şi dl primar recunoşte faptul
că banii aduşi pentru spital se datorează ministrului liberal Nicolăescu de la vremea respectivă’’.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Carei precum şi a serviciilor şi instituţiilor subordonate
Consiliului Local al Municipiului Carei
Dl. consilier Bontea solicită unele clarificări privind organigrama şi statul de funcţii, cât şi
situaţia pieţei agroalimentare care nu mai apare în organigramă. Astfel, arată că „sunt menţionate 162 de
funcţii de execuţie, dar la un calcul matematic din cele menţionate la fiecare direcţie şi departament în parte,
suma totală este de 267. Statul de funcţii prezentat consilierilor şi aprobat de ANFP, nu este actualizat la
nivelul studiilor. Niciunul dintre şefii de departamente sau direcţii nu are menţionat nivelul studiilor.”
Dl Kiss Istvan, şeful biroului de resurse umane explică faptul că pentru a ajunge la situaţia
corectă nu trebuie cuprinse funcţiile de execuţie de la direcţia de Asistenţă socială şi cele de la direcţia de
Învăţământ şi Sănătate.
Dl. consilier Bontea atrage atenţia asupra faptului că la Poliţia Locală sunt funcţionari care au
studii superioare însă nu sunt remuneraţi conform pregătirii.
Dl primar explică faptul că la Poliţia Locală, acolo unde atribuţiile sunt aceleaşi, nu este cazul
să fie încadraţi poliţişti pe funcţii de manager.
Dl. consilier Ciută solicită lămuriri în privinţa angajării dnei Veress Ana „când aţi mutat-o de
la serviciul unde figurează în statul de funcţii la grajdurile oraşului din parcul dendrologic? La fel şi în cazul
consilierului Boros pe care îl plătiţi din banii oraşului ca să nu treacă pe la servici. Avem o organigramă
dodoloaţă care creşte de la an la an. Nu ne mai ajung sumele încasate din impozitele pe proprietate pentru
plata salariilor din primărie. Unde vreţi să ajungem? Să angajeze primăria toate cunoştinţele şi neamurile
pentru că nu aveţi încotro?”
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (consilierii
PNL).
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului
Carei pentru perioada 2014 – 2020
Sunt prezenţi reprezentanţii firmei de proiectare care prezintă Planului Integrat de Dezvoltare
Urbană a municipiului Carei pentru perioada 2014 – 2020.
După vizionarea întregului material şi explicaţiile aferente, dl consilier Bucureştean şi dl
consilier Ciucoş felicită iniţiatorii proiectului – dl. primar şi dna ing. Carmen Egli.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării a trei ASPIRATOARE STRADALE
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Fiind prezent în şedinţă dl. Paul Sarvadi, organizatorul festivalului de teatru studenţesc SPOT
2014, solicită sprijin financiar în cuantum de 20.000 lei, din partea Consiliului local pentru organizarea
acestui eveniment.
Având în vedere faptul că nu a fost depus un proiect al evenimentului, şi nici o cerere de
finanţare în acest sens, urmează ca în cadrul Comisiei de specialitate pentru probleme social-culturale, sport,
tineret, agrement, ordine publică şi juridică să se analizeze posibilitatea finanţării, punându-i-se în vedere
organizatorului interdicţia de comercializare a băuturilor alcoolice şi a tutunului, dat fiind faptul că, în anii
trecuţi s-au creat neplăceri iar urmările au cauzat distrugeri însemnate în sălile în care s-au desfăşurat
spectacolele.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Leitner Róbert

SECRETAR
jr. Demian Anca
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