
1/5 

 

 
        R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CAREI 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 
al şedinţei extraordinare, cu caracter de îndată, din data de 10.10.2022, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

 

 
  Consiliul local al Municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa extraordinară, cu 

caracter de îndată,  din data de 10.10.2022, 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 10.10.2022. 

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. 
 

  Au fost convocați următorii consilieri locali : 

                          

1. Domnul BINDER EUGEN 

2. Domnul BONTEA DAN-GABRIEL    

3. Domnul CSIZMADIA ZSOLT     

4. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN 

5. Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR  

6. Doamna HALLER ERIKA-TÜNDE    

7. Domnul KEIZER LUDOVIC     

8. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA    

9. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE    

10. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN   

11. Domnul MERCA IOAN      

12. Domnul PETKES IOSIF 

13. Domnul ROMAN ADRIAN        

14. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT    

15. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI     

16. Doamna TODEA CARMEN       

17. Doamna TÓTH ENIKŐ       

18. Domnul UJLAKI GÁBOR 

19. Doamna VÉNIG GABRIELA      
          

  Ordinea de zi transmisă consilierilor locali, stabilită prin dispoziția de convocare este 

următoarea: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului 

de salubrizare – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Strategiei de tarifare conform rezultatelor 
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Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată din Județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” cod SMIS 

123241 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgență pentru familiile 

care s-au stabilit în chirie în urma deflagrației de gaze, de la locația Piața Avram Iancu, la 

Blocul nr. 3 scara B – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâr privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele 

afectate de deflagrația de gaze naturale din 27.02.2022, situate în Municipiul Carei, P-ța 

Avram Iancu nr 3 sc B  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Diverse 

- Plângere prealabilă SANA RA 

- Adresa nr 153/2022 Protopopiatul Reformat  Carei 

 

 

  Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul BONTEA DAN-GABRIEL - preşedinte de 

şedinţă. 

 Participă la şedinţa extraordinară domnul Primar al municipiului ing. Eugen Kovács,  

Secretarul General al Municipiului cj Adela-Crina Oprițoiu, Directori și Șefi Servicii din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului. 

 

Lipsesc motivați domnul BINDER EUGEN, domnul CSIZMADIA ZSOLT, domnul HÁGÓ 

ATTILA-NÁNDOR, doamna HALLER ERIKA-TÜNDE, domnul KEIZER LUDOVIC și domnul 

TEMPFLI VASILE-ADALBERT. 
 

   Participă la ședința extraordinară cu caracter de îndată :                   
                          

1. Domnul BONTEA DAN-GABRIEL       

2. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN   

3. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA 

4. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE  

5. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN 

6. Domnul MERCA IOAN          

7. Domnul PETKES IOSIF 

8. Domnul ROMAN ADRIAN   

9. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI 

10. Doamna TODEA CARMEN          

11. Doamna TÓTH ENIKŐ       

12. Domnul UJLAKI GÁBOR 

13. Doamna VÉNIG GABRIELA 

 

 Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: bună ziua. Bine ne-am reîntâlnit în ședința extraordinară 

cu caracter de îndată al Consiliului local al Municipiului Carei din data de 10.10.2022. Avem 4 proiecte pe 

ordinea de zi și punctul Diverse. 

 

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 13 consilieri   locali. 

 

  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului 

de salubrizare – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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 Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ? 

Domnul Primar: în 2011 când a preluat BIO FLORISA-ul ( prestările de serviciu) am aprobat în 

Consiliul local un tarif de 4,80 de lei fără TVA/persoană. La persoane juridice nu am date dar în jur de 60 

de lei / mc. Tariful din 2019, ei au cerut peste 10 lei, noi am propus și aprobat în Consiliul local 5,90 lei. 

Acum ei au cerut din nou un preț destul de mare și în urma discuțiilor au depus o oferta de 9,70-9,80 lei + 

TVA, vorbesc de persoane fizice. Putem noi discuta, dacă anual acceptam, pentru că ei anual au cerut, un 

50 de bani, din 2011 acum în 2022 tot aici se ajungea. Eu m-am informat, depozitul unde depun ei deșeurile 

menajere de la Doba, încasează per tonă 159 de lei. Dacă împărțim această sumă per persoană ar fi cam 6 

lei de persoană, costul  de depozitare, 80 lei pentru cel reciclabil. Contractul nostru expiră în 9 septembrie 

anul viitor, și vă rog să înțelegeți ca să acceptați acest preț pentru că îl consider real. Cine nu crede sunt 

aceste socoteli, poate să le citească. Nu putem să nu aprobăm pentru că nu funcționează sistemul. Nu sunt 

mulțumit nici eu și cred că nici dumneavoastră și nici careienii de calitatea serviciilor dar eu sunt convins 

că și noi am contribuit, pentru că lungind aprobarea creșterii de preț am provocat, spune firma, o pierdere 

de 100.000 lei, spun ei, pe lună. Nu putem să ne prefacem că nu ne interesează. Acel preț, cred eu că este 

justificat. Am înțeles de la populație că nu sunt mulțumiți de numărul de saci pe care îl primesc pentru 

colectarea deșeurilor reciclabile. Nu sunt mulțumiți de calitatea și starea în care sunt acele tomberoane, atât 

la case cât și la blocuri, respectiv pubele și să le repare, să le schimbe, cinstit nu mă aștept la mari 

schimbări până la expirarea contractului dar totuși să respecte contractul, să cerem în scris și să urmărim 

realizarea acestor cerințe. Propunerea mea este să votați acest preț, știu că este foarte dur penru că toată 

lumea mărește prețurile, cam aceste prețuri plătesc și alte localități, Satu Mare plătește puțin mai mult. 

 

Proiectul se aprobă cu 13 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Strategiei de tarifare conform rezultatelor 

Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 

din Județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” cod SMIS 123241 – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

   

 Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ? 

Domnul Primar: la nivel de județ funcționează ADI Apă-Canal și analizând cererea Apaserv, 

Consiliul Director, s-a votat această creștere de 25% începând de anul viitor. În ideea în care primește și 

Apaserv compensație la prețul curentului, altfel trebuia triplat prețul apei. Din câte ați văzut sau ați auzit 

Guvernul a promis compensarea la energie electrică, nu știu dacă știați că din prețul apei 40% este costul 

energiei. Creșterea de 25% trebuie să voteze fiecare UAT altfel nu se poate aplica. 

 

Proiectul se aprobă cu 13 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgență pentru familiile 

care s-au stabilit în chirie în urma deflagrației de gaze, de la locația Piața Avram Iancu, la Blocul nr. 

3 scara B – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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Domnul Primar: dacă îmi permiteți domnul președinte, data trecută când ați votat să fie susținuți, cu 

cei 800 de lei per familie, ați votat o hotărâre de excepție. Ca să putem să mai continuăm să adoptăm încă o 

hotărâre vreau să facem și o anchetă socială pentru că nu pot să vă propun același lucru decât dacă se 

justifică din punct de vedere social pentru că altfel facem o ilegalitate. Eu sunt conștient ca oamnenii,în 

iarna asta, care nu se descurcă financiar dar nu la en-gros. Le cerem puțină răbdare, eu propun să amânăm 

acest punct pentru că nu sunt convins că este corect ca fiecare să ceară fără o justificare pe baza unei 

anchete sociale. V-aș ruga să amânăm discuția acestui punct pentru următoarea ședință de Consiliu local.  

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: supun la vot, cu permisiunea dumneavoastră, amânarea 

acestui proiect de hotărâre. 

 

Se aprobă amânarea proiectului de hotărâre cu 13 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.

  

4. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele 

afectate de deflagrația de gaze naturale din 27.02.2022, situate în Municipiul Carei, P-ța Avram 

Iancu nr 3 sc B  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Proiectul se aprobă cu 13 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
       
5. Diverse 

- Plângere prealabilă SANA RA 

- Adresa nr 153/2022 Protopopiatul Reformat  Carei 
 

Domnul Primar: revenind la adresa primită de la SANA RA prin care ne cere să renunțăm la 

acțiunea noastră privind suspendarea Autorizației de Mediu. Nu vă nici un motiv să renunțăm, pentru că, 

din nefericire SANA RA n-a făcut absolut nimic, după toate amenzile pe care le-a primit, să schimbe 

situația. Nu are condiții de a manipula acele materii prime cu care lucrează, vorbim de dejecții animaliere 

sau chiar resturi de la abator, mai ales vara, e clar, nu are nici instalații, nici utilaje în care să manevreze 

aceste materiale în condiții închise să nu apară acest miros insuportabil în Carei. Nu vă nici un motiv să nu 

continuăm procesul pentru că el n-a întreprins absolut nimic pentru a schimba situația.  

 Domnul Primar: referitor la domnul Protopop Reformat, dacă ați citit, vă puteți da seama. Din 

păcate Părintele Protopop nu înțelege că i-a fost returnată cererea pentru că n-a respectat criteriile în care 

Consiliul local poate sau nu aproba o finanțare. Nu Primăria, nu Consiliul local, ci această comisie tehnică 

din cadrul Primăriei, care a spus că cererea nu se poate accepta. Vă spun ca și un reformat, aici Părintele 

Protopop nu are dreptate și, ca să fiu mai explicit, nici ceilalți care au cerut, nu vor primi bani pentru că, nu 

așa stau lucrurile ca să ne permitem finanțări în afara finanțărilor noastre cu încălzirea școlilor și al in-

stituțiilor subordonate. 

 Doamna Secretar: cu privire la plângerea prealabilă care a fost depusă de SANA RA, prin HCL 211 

dumneavoastră ați aprobat angajarea unui avocat pentru a se încerca suspendarea Autorizației de Mediu al 

acetei societăți. Domnul Primar în calitate de initiator al acelui proiect de hotărâre și-a expus punctul de 

vedere cu privire la plângerea prealabilă, deci nu dorește să inițieze un proiect de hotărâre prin care să 

revocăm acea hotărâre. Dacă careva dintre dumneavoastră, în calitate de consilier local, doriți să inițiați o 

astfel de hotărâre, vă rog frumos să îmi spuneți, pentru că vom pregăti proiectul de hotărâre pentru ședința 

viitoare și va fi supusă dezbaterii consiliului. Mulțumesc. 
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 Domnul Petkes: Locuiesc de 21 de ani în acest orășel, acest oarș a fost văzut mereu un oraș curat, 

ordonat, turistic, vin chiar din străinătate cu autocarele. În ultimii 2 ani acest oraș a ajuns un oraș mizerabil 

cu un miros insuportabil. Ies în curte după masă sau seara este un miros insuportabil, nu am curajj să 

deschid nici ferestrele fiind vara și răcoare seara. Unde am ajuns. Nu știu de ce ar trebui să ne fie rușine. 

Cei care au pornit o astfel de afacere în oraș nu s-au gândit, la timpul respectiv, că asemenea lucruri nu se 

fac în interiorul orașului ci la distanțe de 10-15 km de oraș. Să vină și cu asemenea probleme, mie mi-ar fi 

rușine. 

 Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: sunt în asentimentul d-lui Petkes și cred că cu toții suntem 

pentru că suntem în neplăcuta situație să fim supuși acestor factori olfactiv care mai ales pe timpul verii, 

deranjează. 

 Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: având în vedere că a fost la punctul Diverse, eu cred că 

trebuie să luăm la cunoștință. Dacă nu mai sunt alte intervenții permiteți-mi să închei ședința de azi. La 

revedere. 
 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   Preşedinte de şedinţă               Secretar General al Municipiului Carei   

                      Dan-Gabriel BONTEA                                cj. Adela-Crina OPRIȚOIU                 
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