ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

PROCES UL VERBAL
al şedinţei
extraordinare din data de 26.10.2017
a Consiliului Local al Municipiului Carei
Consiliul local al municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa extraordinară din
data de 26.10.2017 de primarul municipiului, iar invitaţia s-a transmis doamnelor şi domnilor
consilieri împreună cu proiectele de hotărâri existente pe ordinea de zi, în data de 24.10.2017.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişarea ordinii de zi la avizierul instituţiei. De asemenea s-a
publicat ordinea de zi şi pe site-ul primăriei în conformitate cu prevederile Legii 52/2003, republicată
privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Sunt prezenţi la şedinţă următorii consilieri :
1. Cioltean Sorin-Ioan
2. Ciută Ilie
3. Csizmadia Zsolt
4. Fazakas Zoltan
5. Keizer Ludovic
6. Leitner Róbert-Attila
7. Mărginean Maria Eva
8. Müller Ioan
9. Oneţ Ioan
10. Păuşan Marcel-Bujor
11. Petkes Iosif
12. Putovici Tünde
13. Racolţa Ioan-Sorin
14. Roman Adrian
15. Szulák Lavinia-Carmen
16. Tempfli Vasile-Adalbert
17. Todea Carmen
18. Vénig Gabriela
Lipseşte domnul consilier Hágó Attila-Nándor.
Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Roman Adrian – preşedinte
de şedinţă.
Participă la şedinţa ordinară domnul Kovács Eugen – primarul municipiului, şefii de
servicii din cadrul primăriei, presa judeţeană şi locală.
Doamna Camelia Mateş secretar al municipiului Carei pune în vedere consilierilor
faptul că nu poate lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie
prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv are un interes patrimonial în problema
supusă dezbaterilor consiliului local.
D-nul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr 31/07.04.2017 - aprobarea
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie :
„Extindere Şcoala gimnazială Vasile Lucaciu cu un corp de clădire nou P + 2 (3 parţial) şi
modernizare clădiri existente din municipiul Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16-18”

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor
neeligibile care nu se finanţează prin PNDL pentru obiectivul de investiţii „Extindere Şcoala
Gimnazială Vasile Lucaciu cu corp nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare clădiri existente din
Mun. Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16-18”
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării grupului statuar „Ady Endre şi Otilia
Marchiş” în zona centrală a municipiului Carei, pe parcela cu nr cad 6117, zona verde din
faţa clădirii S.C. PRODCOM OŢELUL S.R.L., str. 1 Decembrie 1918
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui Monument comemorativ cu prilejul
aniversării a 500 de ani de la începerea reformei protestante respectiv în memoria lui Karoli
Gaspar, traducătorul Bibliei în limba maghiară, în zona centrală a municipiului Carei, pe
parcela cu nr cad 6115,
5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul
de specialitate al primarului Municipiului Carei şi al serviciilor şi instituţiilor subordonate
Consiliului Local al Municipiului Carei
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Carei şi
Törgyéki Kertész Ana, Kertész Artur Szilárd
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3.000 lei, pentru organizarea Concursului
Memorial de matematică PETKES
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru pachete de Moş Nicolae
9. Proiect de hotărâreprivind alocarea finanţării serviciilor de educaţie nonformală din cadrul
Şcolii Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii cu probleme sociale
Domnul consilier Ciută Ilie solicită completarea ordinii de zi cu punctul „Diverse”
Se aprobă în unanimitate ordinea de zi cu completarea propusă.
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr 31/07.04.2017 - aprobarea
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie :
„Extindere Şcoala gimnazială Vasile Lucaciu cu un corp de clădire nou P + 2 (3 parţial)
şi modernizare clădiri existente din municipiul Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16-18”
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local a
cheltuielilor neeligibile care nu se finanţează prin PNDL pentru obiectivul de investiţii
„Extindere Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu cu corp nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare
clădiri existente din Mun. Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16-18”
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării grupului statuar „Ady Endre şi Otilia
Marchiş” în zona centrală a municipiului Carei, pe parcela cu nr cad 6117, zona verde din
faţa clădirii S.C. PRODCOM OŢELUL S.R.L., str. 1 Decembrie 1918
Domnul consilier Ciută Ilie declară că va vota pentru acest proiect dar are câteva
întrebări, şi anume : Dacă s-a organizat concurs de soluţii? Dacă s-a format comisia de
lucru? Dacă a fost publicat în SEAP anunţul privind concursul de soluţii? Dacă se va
face lucrarea prin încredinţare directă sau se va publica în SEAP?
Domnul primar răspunde : a fost publicat pe SEAP şi a răspuns un singur artist care nu a
fost de acord să efectueze lucrarea la preţul stabilit. În aceste condiţii lucrarea a fost
atribuită direct unui sculptor din Ungaria şi materialul a fost asigurat de domnul Marius
Mold.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui Monument comemorativ cu
prilejul aniversării a 500 de ani de la începerea reformei protestante respectiv în memoria
lui Karoli Gaspar, traducătorul Bibliei în limba maghiară, în zona centrală a municipiului
Carei, pe parcela cu nr cad 6115,
Doamna Szulak Lavinia menţionează referitor la locaţie, că ar fi mai potrivită zona unde
se construieşte biserica reformată.
Domnul primar răspunde : - Biserica Reformată care acuma se construieşte se află pe
terenul proprietatea Bisericii Reformate în zona Cimitirului Reformat, având în vedere

că nu au găsit un teren în zona centrală cum au primit ortodocşii, şi consideră că sunt
îndreptăţiţi să aibă în zona centrală un monument.
Din punctul dânsului de vedere este o mândrie pentru Carei că o persoană din oraş Karoli Gaspar a tradus Biblia în limba maghiară. Biblia a fost tipărită în 1590 în
Vizsoly.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva, precizează că limba literară maghiară se
bazează pe Biblia, tradusă de Karoli Gaspar din limba latină, şi face parte din cultura şi
civilizaţia Europeană. În centrul oraşului trebuie să ne mândrim cu acest monument.
Domnul consilier Ciută Ilie aminteşte domnului primar că în urma cu doi ani şi jumătate
când ei au propus amplasarea unei statui într-o zonă apropiată, s-a răspuns că în
apropiere sunt două statui, şi nu facem bâlci şi balamuc. Ce s-a schimbat de atunci? Şi
când aţi avut dreptate atunci sau acuma? Tot domnul consilier Ciută Ilie atrage atenţia că
se deschide cutia Pandorei, vor veni şi alte culte să solicite amplasarea unor
monumente. Ştie cineva ce înseamnă „Sola scriptura”? considerând că această inscripție
nu este tocmai în regulă.
Domnul consilier Ciută Ilie întreabă că cine a proiectat acest monument fiindcă la
înălţimea de 170 cm nu se vede textul scris. Acest monument nu are nici o legătura cu
aniversarea de 500 de ani de la începerea reformei protestante.
Domnul primar: Monumentul a fost proiectat de domnul preot reformat Tolnai Istvan.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 17 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl.consilier
Ciută Ilie).
5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al primarului Municipiului Carei şi al serviciilor şi instituţiilor
subordonate Consiliului Local al Municipiului Carei
Domnul consilier Ciută Ilie menţionează că de la începutul anului au fost aprobate 3, 4
modificări la organigramă şi statul de funcţii. Ce se întâmplă, modificăm funcţiile
pentru oameni şi nu căutăm oameni pentru funcţii?
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 17 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl.consilier
Ciută Ilie).
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Carei şi
Törgyéki Kertész Ana, Kertész Artur Szilárd
Comisia juridică propune amânarea proiectului de hotărâre întrucât că nu reprezintă o
urgență pentru a fi dezbătut în şedinţă extraordinară. Iar referitor la teren trebuie
clarificat dacă este cuprins sau nu într-un proiect.
Se supune la vot propunerea de amânare şi se aprobă cu unanimitate.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3.000 lei, pentru organizarea Concursului
Memorial de matematică PETKES
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru pachete de Moş
Nicolae
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea finanţării serviciilor de educaţie nonformală din
cadrul Şcolii Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii cu probleme
sociale
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
10. Diverse
Domnul consilier Ciută Ilie propune stabilirea unui program cu strângerea resturilor
vegetale, care să fie adus la cunoştinţa cetăţenilor.
Nefiind alte probleme pe ordinea de zi şedinţa se încheie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ROMAN Adrian

SECRETAR
cons. jr. Camelia MATEŞ

