ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

PROCES - VERBAL
al şedinţei extraordinare din data de 01 februarie 2013
a Consiliului Local al Municipiului Carei
Sunt prezenţi 17 consilieri, absent d-nul Keizer Ludovic.
Şedinţa este condusă de D-nul consilier Brém Árpád.
Se prezintă proiectul ordinei de zi după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 131/2012 şi a H.C.L. Nr 3/2013 pentru stabilirea
impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2013 şi aprobarea nivelurilor valorilor impozabile,
impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe similare precum şi amenzilor aplicabile începând cu 1
februarie 2013
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – proiect nr. 42/2012,
elaborat de S.C. HABIT S.R.L. Satu Mare, privind CASĂ DE LOCUIT P+1 CU SPAŢII PENTRU
BIROURI LA PARTER, str. Corneliu Coposu nr.7, mun. Carei
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la contractul de concesiune nr
4765/29.04.2002 încheiat între Consiliul local al municipiului Carei şi S.C. AQUACAR S.R.L.
Carei
4. 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 Porumbeşti, Santău, Crucişor,
Ordinea de zi se aprobă în unanimitate de voturi.
D-nul consilier Ciută reaminteşte faptul că „tot nu am legitimaţie” şi propune pentru ordinea
de zi la punctul nr. 5 „DIVERSE”.
Se aprobă în unanimitate.
Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 131/2012 şi a H.C.L. nr 3/2013 pentru stabilirea
impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2013 şi aprobarea nivelurilor valorilor impozabile,
impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe similare precum şi amenzilor aplicabile începând cu 1
februarie 2013
D-nul consilier Ciută, înainte de a intra în dezbaterea temei punctului 1 face o precizare :
“Nu o să mă refer punctual la ordinea de zi dar trebuie să fac această precizare.Toţi cetăţenii acestui
oraş precum şi societăţile trebuie să plătească taxe şi impozite, nimeni nu are dreptul să facă excepţie. Nu
ştiu de ce sau în ce bază, Asociaţia Equus Carei nu îşi plăteşte impozitele pe spaţiul unde îşi desfăşoară
activitatea. Am fost la Serviciul de taxe şi impozite ca să verific acest aspect şi am constatat că nici măcar
nu este inregistrată această societate ca plătitor de impozite. Rog Serviciul de taxe şi impozite să
recalculeze impozitul pe toată perioada in care această Asociaţie a ocupat spaţiul din parc.”
D-nul primar în luarea de cuvânt spune : „Sunt de acord cu cele sesizate de d-nul consilier
Ciută şi voi verifica eu personal situaţia”
Tot d-nul primar – referindu-se la proiectul de hotărâre privind I.T.L. - spune că „nu ne
permitem să nu votăm majorarea impozitelor, deoarece suntem obligaţi să le majorăm prin Hotărâre de
Guvern, şi oricum se vor majora poate cu 15 lei pentru un apartament – ceace nu este sumă mare.
D-nul consilier Ciută : “Ne facem de râs. Din noiembrie tot aprobăm impozite. Ne vom bate
joc de oamenii care si-au plătit impozitele in mod corect, in avans, iar noi le vom trimite acum somaţii
pentru plata a incă 5-10 -15 lei, după caz. Potrivit noului Cod Fiscal, Guvernul dă posibilitatea ca
primăriile să opteze pentru mărirea sau nu a acestor taxe locale, in functie de arierate, adică plăţi restante
mai mari de 90 de zile, doar că pe noi ne-a prins in off said din cauza acestor arierate”
1

D-nul consilier Păuşan Bujor consideră că pentru mulţi careieni, cei 15 lei cu care se vor
majora impozitele reprezintă o sumă importantă.
D-nul consilier Brem consideră că “ Guvernul aruncă in faţa noastră această mărire ca să
scape ei de răspundere”.
D-na consilier Venig – propune reformularea proiectului de hotărâre în sensul în care să
reiasă că nu noi consilierii dorim majorarea ci sunterm obligaţi prin hotărâre de Guvern.
D-nul primar solicită vot nominal
D-nul consilier Bujor reaminteşte că grupul de consilieri USL a solicitast de la începutul
mandatului consemnarea voturilor membrilor USL.
D-nul consilier Ciută : “Vă rog să nu ne mai ameninţaţi cu votul nominal deoarece noi
suntem răspunzători mereu şi suntem singurii consemnaţi nominal la fiecare proces de vot de la toate
sedinţele de până acum. Nu Guvernul este cel ce ne obligă la mărirea de taxe ci arieratele, deci nu
interpretaţi doar cum doriţi”
La şedinţa a fost prezentă şi d-na Fogaş care a prezentat noile modificări ale Codului Fiscal
– precum şi modalităţile prin care această mărire va fi adusă la cunoştinţa celor care au plătit deja
impozitele pe 2013.
Se supune la vot proiectul şi se votează nominal :
Bontea Dan Gabriel
- abţinere
Brém Árpád Ştefan
- da
Bucureştean Adrian
- abţinere
Ciucoş Marius Laurenţiu
- abţinere
Ciută Ilie
- abţinere
Csizmadia Zsolt
- da
Fazakas Zoltán
- da
Hágó Áron Francisc
- da
Leitner Róbert-Attila
- da
Mocanu Alina Loredana
- abţinere
Müller Ioan
- da
Oneţ Ioan
- abţinere
Păuşan Marcel Bujor
- abţinere
Poósz Szabolcs-István
- da
Rusu Marius Andrei
- abţinere
Tempfli Vasile Adalbert
- da
Vénig Gabriela
- da
– neîntrunând qvorumul necesar pentru adoptare, proiectul se respinge.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – proiect nr. 42/2012,
elaborat de S.C. HABIT S.R.L. Satu Mare, privind CASĂ DE LOCUIT P+1 CU SPAŢII PENTRU
BIROURI LA PARTER, str. Corneliu Coposu nr.7, mun. Carei
Se supune la vot proiectul şi se aprobă în unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la contractul de concesiune nr
4765/29.04.2002 încheiat între Consiliul local al municipiului Carei şi S.C. AQUACAR S.R.L.
Carei
D-nul consilier Păuşan arată că d-nul Hagen a solicitat să amânăm acest punct.
D-nul consilier Ciută propune modificarea unor articole al contractului în schimbul unei
redevenţe de 3000 (treimii) Euro pe an.
Ar mai fi şi varianta de plată a unei redevenţe de 5000 (cincimii) Euro pe an şi să facem noi
transformatorul – ca investiţie al primăriei, care ar rezolva toate problemele din zonă şi nu s-ar mai folosi
generatorul.
Se supune la vot amânarea şi se aprobă în unanimitate.
4. 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 Porumbeşti, Santău, Crucişor
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Se supune la vot proiectul şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Diverse
D-nul consilier Ciută – aduce în discuţie problema legitimaţiilor.
D-nul consilier Bontea – propune înscripţionarea maşinii achiziţionată pentru Fundaţia Grof
Karolyi cu numele acesteia.
Se supune la vot propunerea şi se aprobă cu 15 voturi „pentru” şi 2 „abţineri”.
D-nul consilier Ciută propune închiderea zonei de şantier pe str. 1 Decembrie 1918 – de la
colţul parcului până la staţia taxi – pentru a nu deranja desfăşurarea lucrărilor – propunând amenajarea
unei parcări în zona grădinăriei.
D-nul consilier Bucureştean arată că „nu am făcut parcările pe care le-am propus”, d-nul
consilier Ciucoş aduce în discuţie situaţia problematică a parcărilor din spatele BRD-ului.
Nefiind alte probleme şedinţa se încheie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Brém Árpád

SECRETAR
jr. Sróth Clara
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