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        R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CAREI 

 

 

 

 

P R O C E S  V E R B A L 
al şedinţei extraordinare, din data de 05.09.2022, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

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

de 05.09.2022, 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 02.09.2022. 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 să își exprime votul în cadrul ședinței următorii 19 consilieri locali în 

funcție : 
                          

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 MERCA IOAN 

11. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN        

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 modificarea și completarea HCL 91/05.04.2022 pentru aprobarea 

proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea 

eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 

1/B, din Municipiul Carei, str. Agrară nr. 1, jud. Satu Mare” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 96/05.04.2022 pentru aprobarea 

proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea 
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eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr. 9, 

din Municipiul Carei, str. Nicolae Titulescu nr. 2, jud. Satu Mare” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 109/21.04.2022 pentru aprobarea 

proiectului ”Renovarea energetică moderată a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu Carei” – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției 

”Regenerarea urbană a Cartierului Eliberării din Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției 

”Regenerarea urbană a Cartierului Republicii din Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției 

”Regenerarea urbană a Cartierului Mihai Viteazul I din Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției 

”Regenerarea urbană a Cartierului Mihai Viteazul II din Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției 

”Modernizarea și extinderea Pieței agro-alimentare din Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre pentru revizuirea Anexei la HCL nr 215/23.08.2022 pentru revizuirea Anexei 

HCL 190/04.08.2022 privind aprobarea modificării ANEXEI la H.C.L. NR.234/11.11.2021, 

modificată prin H.C.L. NR.108/12.04.2022 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PUB-

LICE DE INTERES LOCAL finanţate prin contractarea unei finanţări rambursabile interne în 

valoare de 25.364.086,95 lei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

SUPLIMENT 

 

 INFORMARE privind revocarea de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local 

al Municipiului Carei a proiectului de hotărâre nr. 225/02.09.2022 

 

- Proiect de hotărâre pentru revizuirea Anexei la HCL nr 215/23.08.2022 pentru revizuirea    

  Anexei HCL 190/04.08.2022 privind aprobarea modificării ANEXEI la H.C.L.    

  NR.234/11.11.2021, modificată prin H.C.L. NR.108/12.04.2022 - LISTA OBIECTIVELOR   

  DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate prin contractarea unei fi 

  nanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei – inițiator dl. Primar Eugen 

  Kovács 

   

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului 

   General pentru obiectivul de investiție ”Construire Complex Sportiv Polivalent, 

   Municipiul Carei, județ Satu Mare” etapa Studiu de fezabilitate – inițiator dl. Primar   

   Eugen Kovács 

 

 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 Adela-Crina Oprițoiu, Doamna Director al Direcției Tehnice Carmen Egli,  re-

prezentanții presei, 
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Lipsesc motivat, Doamna HALLER ERIKA-TÜNDE, Domnul KEIZER LUDOVIC, Domnul 

MERCA IOAN, Doamna TODEA CARMEN și domnul Oneț Sebastian delegat sătesc. 
  

 Participă la ședința extraordinară desfășurată următorii consilieri:     

                          

1. Domnul BINDER EUGEN  

2. Domnul BONTEA DAN-GABRIEL   

3. Domnul CSIZMADIA ZSOLT     

4. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN 

5. Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR        

6. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA   

7. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE 

8. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN       

9. Domnul PETKES IOSIF 

10. Domnul ROMAN ADRIAN         

11. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT  

12. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI        

13. Domnul UJLAKI GÁBOR 

14. Doamna TÓTH ENIKŐ 

15. Doamna VÉNIG GABRIELA  

 

  Domnul președinte Dan Gabriel Bonta: Bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară, 

avem nouă proiecte pe ordinea de zi, iar suplimentar o informare din partea Cabinetului Primarului și alte 

două proiecte de hotărâre. 

  Președintele Dan Gabriel Bontea dă citire informării Cabinetului Primarului privind 

privind revocarea de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Carei a 

proiectului de hotărâre nr. 225/02.09.2022. 

  Se supune la vot ordinea de zi modificată prin revocarea PH nr 225/02.09.2022 și 

materialele suplimentare și se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 15 consilieri locali. 

  

      1.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 91/05.04.2022 pentru aprobarea 

 proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea 

 eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 

 1/B, din Municipiul Carei, str. Agrară nr. 1, jud. Satu Mare” – inițiator dl. Primar Eugen 

 Kovács 

 

 Domnul preşedinte Dan Gabriel Bontea: consult comisiile 

 Comisia economică:  aviz favorabil 

 Comisia învățământ:  aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică:  aviz favorabil 

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

                             

  Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

      

       2.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 96/05.04.2022 pentru aprobarea 

 proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea 

 eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr. 9, 

 din Municipiul Carei, str. Nicolae Titulescu nr. 2, jud. Satu Mare” – inițiator dl. Primar Eugen 

 Kovács 

 

 Domnul preşedinte Dan Gabriel Bontea: consult comisiile 

 Comisia economică:  aviz favorabil 
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 Comisia învățământ:  aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică:  aviz favorabil 

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

                             

  Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   
 

      3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 109/21.04.2022 pentru aprobarea 

 proiectului ”Renovarea energetică moderată a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu Carei” – 

 inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Dan Gabriel Bontea: consult comisiile 

 Comisia economică:  aviz favorabil 

 Comisia învățământ:  aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică:  aviz favorabil 

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

                             

  Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   
 

   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției 

 ”Regenerarea urbană a Cartierului Eliberării din Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar 

 Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Dan Gabriel Bontea: consult comisiile 

 Comisia economică:  aviz favorabil 

 Comisia învățământ:  aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică:  aviz favorabil 

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

                             

  Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției 

 ”Regenerarea urbană a Cartierului Republicii din Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar 

 Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Dan Gabriel Bontea: consult comisiile 

 Comisia economică:  aviz favorabil 

 Comisia învățământ:  aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică:  aviz favorabil 

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

                             

  Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   
 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției 

 ”Regenerarea urbană a Cartierului Mihai Viteazul I din Municipiul Carei” – inițiator dl. 

 Primar Eugen Kovács 

  

 Domnul preşedinte Dan Gabriel Bontea: consult comisiile 

 Comisia economică:  aviz favorabil 

 Comisia învățământ:  aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 
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 Comisia juridică:  aviz favorabil 

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

                             

  Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   
 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției 

 ”Regenerarea urbană a Cartierului Mihai Viteazul II din Municipiul Carei” – inițiator dl. 

 Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Dan Gabriel Bontea: consult comisiile 

 Comisia economică:  aviz favorabil 

 Comisia învățământ:  aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică:  aviz favorabil 

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

                             

  Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
 

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției 

 ”Modernizarea și extinderea Pieței agro-alimentare din Municipiul Carei” – inițiator dl. 

 Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Dan Gabriel Bontea: consult comisiile 

 Comisia economică:  aviz favorabil 

 Comisia învățământ:  aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică:  aviz favorabil 

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

                             

  Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   
 

Proiecte suplimentare 

 

      9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General 

pentru obiectivul de investiție ”Construire Complex Sportiv Polivalent, Municipiul Carei,      

județ Satu Mare” etapa Studiu de fezabilitate – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Dan Gabriel Bontea: consult comisiile 

 Comisia economică:  aviz favorabil 

 Comisia învățământ:  aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică:  aviz favorabil 

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

                             

  Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
 

     10. Proiect de hotărâre pentru revizuirea Anexei la HCL nr 215/23.08.2022 pentru revizuirea 

 Anexei HCL 190/04.08.2022 privind aprobarea modificării ANEXEI la H.C.L. 

 NR.234/11.11.2021, modificată prin H.C.L. NR.108/12.04.2022 - LISTA OBIECTIVELOR 

DE  INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate prin contractarea unei finanţări 

 rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Dan Gabriel Bontea: consult comisiile 

 Comisia economică:  aviz favorabil 
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 Comisia învățământ:  aviz favorabil 

 Comisia urbanism: aviz favorabil 

 Comisia juridică:  aviz favorabil 

 Domnul preşedinte Dan Gabriel Bontea: dacă dorește cineva să intervină? Dacă nu, îmi permiteți 

să o rog pe doamna director Carmen Egli să ne dea câteva lămuriri pentru că e un pic foarte alambicat, eu 

l-am înțeles, dar e bine să avem aceste explicații, ca să fie pe înțelesul tuturor. 

 Doamna director Carmen Egli: Este vorba de retragere a trei poziții de pe lista de investiții deoarece 

sunt proiecte pentru aceste două școli, pe care trebuie să le împărțim pe PNRR pentru eficiență energetică, 

pe POR pentru restul. Atunci când vom avea efectiv acțiunile care vor fi finanțate și vom ști exact tema de 

proiectare a SF-ului vom reveni din nou pentru aprobarea SF-ului și a necesității și oportunității investiției. 

Același lucru este și la spital, să vedem ce se poate... Sunt scoase doar temporar. O să mai fie, din păcate, 

o hotărâre, vom mai modifica anexa aceasta în funcție de ce vom hotărî pe PNRR și pe POR, care vor fi 

eligibile 

                             

  Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   
 

 Domnul preşedinte Dan Gabriel Bontea: Am epuizat ordinea de zi și, în consecință, vă mulțumesc 

pentru prezență, urându-vă o după-amiază plăcută închei această ședință. 
  

 

                         Președinte de ședință    Secretar General al Municipiului Carei   

 

                       BONTEA Dan-Gabriel                         cj. Adela-Crina OPRIȚOIU      


