ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

PROCES - VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 30 august 2013
al Consiliului Local al Municipiului Carei
Sunt prezenţi 15 consilieri, absenţi d-nii consilieri Roman Adrian, Leitner Robert, Mocanu
Alina, şi Oneţ Ioan.
Şedinţa este condusă de d-nul consilier Ciucoş Marius.
Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor din 12.07.2013 şi 29.07.2013, care se aprobă
în unanimitate de voturi.
D-nul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinei de zi, după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei, precum serviciilor şi instituţiilor
subordonate Consiliului Local al Municipiului Carei
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 361/2013 elaborat
de S.C. ARHI DINAMIC S.R.L. Satu Mare , pentru realizare MAGAZIE ŞI DEPOZITE, Calea
Armatei Române nr. 98B beneficiar: S.C. AGRO PATAKI S.R.L. Carei
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, a obiectelor de
inventar şi a ambalajelor la Spitalul Municipal Carei
4. Proiect de hotărâre privind atribuire în folosinţă gratuită pe termen de 3 ani, ai spaţiilor situate
în Castelul Karolyi în favoarea Muzeului Judeţean Satu Mare – Muzeul Municipal Carei
5. Diverse
Se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei, precum serviciilor şi instituţiilor
subordonate Consiliului Local al Municipiului Carei
Dl. consilier Ciută arată că organigrama şi statul de funcţii în forma prezentată conţine mici inadvertenţe,
astfel în cadrul Bibliotecii municipiului Carei, una dintre angajate figurează ca încadrată cu studii medii
deşi de trei ani este depusă o cerere la serviciul Resurse Umane la care este anexată diploma, ce confirmă
faptul că este absolvent al unei instituţii superioare de învăţământ.
Dl. consilier Bucureştean arată că şi la Poliţia locală sunt angajaţi care au studii superioare
şi apar cu studii medii.
Dna secretar propune ca proiectul de hotărâre să fie votat cu modificările propuse de dl.
Consilier Ciută.
Dl. consilier Ciută semnalează problema cabinetelor şcolare Careiene. Doi medici şi câţiva
asistenţi au în grijă întregul efectiv al preşcolarilor şi şcolarilor ce depăşesc cifra de 4.800.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă în unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 361/2013 elaborat
de S.C. ARHI DINAMIC S.R.L. Satu Mare , pentru realizare MAGAZIE ŞI DEPOZITE, Calea
Armatei Române nr. 98B beneficiar: S.C. AGRO PATAKI S.R.L. Carei
Se supune la vot proiectul şi se aprobă în unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, a obiectelor de
inventar şi a ambalajelor la Spitalul Municipal Carei
Comisia economică propune amânarea discutării proiectului, deoarece documentele puse la
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dispoziţia consilierilor nu sunt întocmite corect, se propun casarea anumitor mijloace fixe care nu au fost
amortizăte corespunzător. La obiecte de inventar din lista propusă valoarea de amortizare este egală cu
valoarea de intrare. La mijloace fixe obiectele nu se pot amortiza mai repede de un an, în caz că se aplică
amortizarea accelerată.
Se supune la vot amânarea proiectului şi se aprobă în unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind atribuire în folosinţă gratuită pe termen de 3 ani, ai spaţiilor situate
în Castelul Karolyi în favoarea Muzeului Judeţean Satu Mare – Muzeul Municipal Carei
Se supune la vot proiectului şi se aprobă în unanimitate de voturi.
5. Diverse.
Dl. consilier Ciută propune mutarea bibliotecii din spaţiile inproprii unde se află acum, în
locul spaţiilor de la Castel ocupate de Casa de Cultură care peste 6 luni se va muta în locaţia de lângă
teatru. Face un apel la dl. viceprimnar care este prezent în şedinţă ca zestrea de carte a oraşului zace de trei
ani în condiţii insalubre printre şoareci şi igrasie, în încăperi neîncălzite. „Să încercăm până nu vine
perioada rece să facem ceva pentru fondul de carte al oraşului, până mai putem salva câte ceva din el.”
Dl. viceprimar Keizer arată că propunerea dlui Ciută va fi adusă în discuţie la momentul
reîntoarcerii primarului, când se va lua o decizie în acest sens.
Tot dl consilier Ciută atrage atenţia asupra faptului că nici până la această dată Asociaţia
Equus nu îşi plăteşte impozitul pe clădiri deşi a sesizat această problemă de nenumerate ori, şi dacă nu se
rezolvă problema va fi nevoit să sesizeze organele abilitate.
A fost abordată şi problema sensului giratoriu ce a înlocuti semaforul şi unde încadrarea
greşită pe direcţia de mers atrage mici incidente. Să fie solicitat sprijinul poliţiei pentru ca o perioadă de
timp, un agent să fie prezent în intersecţie, pentru a atrage atenţia participanţilor la trafic care nu obsearvă
din timp preselecţia pentru sensul de mers.
Dl consilier Păuşan propune să nu fie permise tăierile de drumuri la străzile reabilitate,
lucrările de branşamente să fie realizate prin subtraversare.
Dl. consilier Bucureştean arată că a participat la o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, unde a fost pe ordinea de zi o informare din partea APASERV Satu Mare, privind
asigurarea serviciului de alimentare cu apă a populaţiei. A atras atenţia asupra calităţii apei potabile din
Carei. Fiind prezent în şedinţă reprezentantul APASERV dl Leitner, recunoaşte că au fost probleme în ce
priveşte calitatea apei în zona Careiului, în momentul în care debitul apei scade. Dl Leitner a afirmat că nu
au primit reclamaţii în legătură cu calitatea apei în Carei, precizând că până în 2015 se vor rezolva
problemele legate de acest subiect. Dl. consilier Bucureştean consideră că APASERV-ul ne-a păcălit,
arătând că nu cunosc problemele apei din Carei.
Dna consilier Venig propune ca în viitor conducerea municipiului să discute cu conducerea
APASERV-ului problemele prezentate, deoarece în şedinţe de consiliu de nenumerate ori a fost discutată
problema apei din Carei, în prezenţa reprezentanţilor APASERV-lui.
Dl consilier Ciută arată că a fost sesizat de locuitorii din Cart. Republicii, în problema
câinilor vagabonzi, depunând o adresă la Primărie cu semnăturile locatarilor din cartier. Tot dl consilier
Ciută prezintă problemna discotecii de la ştrand care deranjează locuitorii din zonă.
Se stabileşte că următoarele şedinţe să fie conduse de dl consilier Ciută.
Nefiind alte probleme şedinţa se încheie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciucoş Marius Laurenţiu

S ECR ETAR
jr. Sróth Clara
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