ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

PROCES - VERBAL
al şedinţei extraordinare din data de 12 ianuarie 2013
a Consiliului Local al Municipiului Carei
Sunt prezenţi 17 consilieri, absent d-nul consilier Ciucoş Marius.
Şedinţa este condusă de D-nul consilier Brém Árpád.
În şedinţa de consiliu se prezintă d-na Roşu Cornelia, pensionară solicitând să-i fie acordate
3 minute, pentru a expune în faţa consilierilor o problemă socială, anume aprobarea scutirii de impozit din
motive de boală gravă justificate cu adeverinţe medicale, arătând faptul că din venitul de pensioar nu îşi
poate acoperi cheltuielile pentru medicamente.
Se prezintă proiectul ordinei de zi după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitivă a deficienţei secţiunii de
dezvoltare al bugetului local, în urma utilizării excedentului la 31 decembrie 2011, în cursul anului
2012
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, în data de 31
decembrie 2012 în suma de 440.289,49 lei
3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 131/2012 - stabilirea impozitelor şi
taxelor locale în anul fiscal 2013
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 1872/2012
elaborat de S.C. 4 I INVEST S.A Cluj Napoca, privind construirea unui Centru de recuperare şi
reabilitare neuropsihică, beneficiar : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
a Judeţului Satu Mare
Ordinea de zi se aprobă în unanimitate de voturi
Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitivă a deficienţei secţiunii de
dezvoltare al bugetului local, în urma utilizării excedentului la 31 decembrie 2011, în cursul anului
2012.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă în unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, în data de 31
decembrie 2012 în suma de 440.289,49 lei.
D-nul consilier Ciută solicită un minim de informaţii din partea d-lui primar în ce priveşte
starea financiară a municipiului, arătând că a aflat din presă că sunt nişte probleme financiare în ideea că
„poate venim şi noi cu idei sau soluţii pentru a putea contribui la remedierea situaţiei grele în care se află
oraşul”. D-nul primar dă nişte informaţii legate de acest subiect, arătând că nu a crezut ca o instituţie
bancară serioasă de talia CEC să vină cu tot felul de chichiţe pentru a nu acorda întreaga sumă solicitată ca
împrumut deşi toate solicitările lor au fost îndeplinite. Funcţionarii de la CEC Carei au făcut totul pentru
soluţionarea problemei dar aprobările vin de la centrală. În 21 decembrie s-a semnat contractul cu CEC
pentru împrumut, iar în 24 decembrie ni se solicită un act din care să rezulte că fondurile pe POR nu sunt
suspendate pentru România. Am obţinut actul solicitat de CEC dar prea târziu pentru a primi mai rapid
împrumutul, şi doar în suma de 1,5 milioane. Avem probleme şi la castel : după închiderea lucrărilor ne-au
sesizat că nu putem acorda lucrări în subantrepriză decât în procent de 10%. A fost un audit de la Curtea de
Conturi să verifice documentaţia şi ne-a penalizat cu 8 miliarde lei. Nu înţelege de ce să ne ia nouă 5% când
noi am lucrat corect. D-nul Beko a confirmat cele afirmate de d-nul primar adăugând că avem cereri depuse
la minister pentru 18 miliarde lei dar dacă până în martie nu vom primi aceşti bani va trebui să oprim
lucrările. În ce priveşte banii de la CEC, noi am depus toate documentele solicitate aşa că CEC-ul e în
culpă, avem şi varianta de a da CEC-ul în judecată.
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Se supune la vot proiectul şi se aprobă în unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 131/2012 - stabilirea impozitelor şi
taxelor locale în anul fiscal 2013.
Comisia economică propune următoarele modificări :
− la art.1 se abrogă HCL 131/2012
− la art.2 se stabilesc taxele şi impozitele locale conform HG 1309/2012
− la art.3 se aplică o reducere a impozitelor şi taxelor locale conform art.1 din O.G. 1/2013 de 11,22%
faţă de nivelurile stabilite din H.G. 1309/2012 nivelurile impozabile rămânând aceleaşi cu cele
stabilite în HCL 131/2012.
D-nul consilier Ciută propune ca taxa de paragină adoptată în şedinţa din luna noiembrie
2012 să fie abrogată şi-a motivat solicitarea prin faptul că „primii amendaţi am fi chiar noi datorită celor
două clădiri din parc şi ale altor clădiri. Nu ptem să avem pretenţii de la cineva care nu dispune de fonduri
pentru a renova clădirile atâta timp cât noi nu facem acelaşi lucru. Să le facem întâi ale noastre şi apoi să
venim cu pretenţii de la alţii.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile Comisiei economice şi a d-nului
consilier Ciută privind abrogarea taxei de paragină şi se aprobă în unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 1872/2012
elaborat de S.C. 4 I INVEST S.A Cluj Napoca, privind construirea unui Centru de recuperare şi
reabilitare neuropsihică, beneficiar : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
a Judeţului Satu Mare
Are loc o discuţie vis-a-vis de menirea pe care o avea obiectivul în discuţie, d-nul consilier
Ciută fiind de părere că este un centru de recuperare prin urmare nu se pune problema ocupării obiectivului
cu vagabonzi. D-nul Egli arată că beneficiartii vor fi persoanele de la Căminul de bătrâni. Reprezentantul
locatarilor din zonă, prezent la şedinţă este împotriva acestui proiect, datorită faptului că ar fi periclitată
ordinea publică. Deasemenea este de părere că proiectantul ar trebnuit să consulte locatarii din zonă.
D-nul consilier Brem arată faptul că proiectantul va solicvita avizele necesare şi doar în
cazul în care nu vor avea aceste avize vom fi în măsură să refuzăm aprobarea construcţiei.
D-nul Egli arată că populaţia a fost consultată, iar mai departe d-nul Bucureştean spune că
locatarii din zonă şi-au arătat şi sprijinul în vederea realizării investiţiei.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 13 voturi pentru şi 4 abţineri.
D-nul consilier Ciută revine asupra problemei legitimaţiilor necesare consilierilor.
Nefiind alte probleme şedinţa se încheie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Brém Árpád

SECRETAR
jr. Sróth Clara
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