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        R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CAREI 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 
al şedinţei extraordinare, din data de 07.10.2022, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

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

de 07.10.2022, 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 05.10.2022. 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 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 conferirea  titlului PRO URBE  domnului Bogdan Georgescu  – 

inițiator Grup consilieri locali PSD 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Muni-

cipiului Carei pe anul 2022  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2022 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și chel-

tuieli al Municipiului Carei în anul 2022  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării chiriei aferente unei locuinţe de serviciu 

pentru  un medic specialist angajat al Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor de transport pentru un medic 

specialist al Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 

103817 Carei, nr top 634/104 în suprafață de 45 mp, situat în Municipiul Carei, str. Bujorului nr 

16A – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre privind scutirea parțială de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru 

imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.36, proprietatea Forumului Democrat al Germa-

nilor – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 71/2019 privind atribuirea în 

folosinţă gratuită pe termen de 18 luni, a spaţiului în suprafaţă totală de 1013 mp din imobilul  situat 

în Carei, str. Progresului nr 28, în favoarea Judecătoriei Carei, modificată – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind alocarea unui spațiu pentru Societatea Cultural Patriotică Avram 

Iancu – Filiala Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscri-

ere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei – Drum de exploatare – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a 

unui imobil-teren în suprafață de 1000 mp, înscris în CF 109185 Carei, situat în Carei, Calea Arma-

tei Române  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în 

domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului clădire cazan din incinta Liceului Tehnologic 

”Iuliu Maniu” înscris în CF 109811 Carei, nr cad 109811 - C3 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării domeniului privat al Municipiului Carei 

cu două poziții noi – terenuri intravilane – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării în concesionare a mijloacelor fixe din Lista 

de investiții realizate din fonduri ECO Etapa II către SC APASERV SATU MARE SA  – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács    

 

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea lo-

cuințelor sociale și de necesitate din proprietatea UAT Municipiul Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
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18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de ad-

ministraţie ale unităţilor de învăţământ  în anul şcolar 2022-2023 – inițiator dl. Primar Eugen Ko-

vács 

 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru 

evaluarea și asigurarea calității învățământului din unităţile de învăţământ  din Municipiul Carei în 

anul şcolar 2022-2023  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Str. Ady Endre nr. 6” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Str.  1 Decembrie 1918 nr. 2”  – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Cart. Republicii nr. 15” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Cart. Republicii nr. 16” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale – P-ța 1 Mai nr 1-3-5” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 

25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lu-

crări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la 

Grădinița cu program prelungit nr. 7, din Municipiul Carei, str. Traian nr. 126, jud. Satu Mare ”  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

26. Diverse 

 

Suplimentat cu următoarele puncte: 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale, Municipiul  Carei – Cart. Republicii nr. 6, Județul Satu Mare” 

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare integrată a clădirii Secției de 

Psihiatrie a Spitalului Municipal Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică integrată a Liceului 

Tehnologic Simion Bărnuțiu din Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 

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

şedinţă. 

 Participă la şedinţa extraordinară domnul Viceprimar Keizer Ludovic , Secretarul General al Mu-

nicipiului Adela-Crina Oprițoiu, Directori și Șefi de Servicii din aparatul de specialitate al primarului,  

reprezentanții presei. 
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Lipsesc motivați domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR, doamna HALLER ERIKA-TÜNDE, dom-

nul LEITNER RÓBERT-ATTILA și domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT. 
  

 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 KEIZER LUDOVIC        

6. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE  

7. Domnul MERCA IOAN 

8. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN        

9. Domnul PETKES IOSIF 

10. Domnul ROMAN ADRIAN         

11. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI     

12. Doamna TODEA CARMEN       

13. Doamna TÓTH ENIKŐ       

14. Domnul UJLAKI GÁBOR 

15. Doamna VÉNIG GABRIELA 

  

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: cu permisiunea dumneavoastră începem ședința. Bună 

ziua, bine ne-am întâlnit în ședința de azi care conține 25 de proiecte suplimentat cu încă trei proiecte. 

 

  Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 15 consilieri 

locali. 

  

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: înainte de a trece la discutarea proiectelor de hotărâre, 

dați-mi voie să vă supun atenției dumneavoastră procesele verbale, în număr de 8, respectiv 18 august, 23 

august, 29 august, 5 septembrie, 12 septembrie, 15 septembrie, 23 septembrie, 5 octombrie. Dacă aveți 

ceva de adăugat la aceste procese verbale, vă invit, dacă nu atunci supun la vot. 

 

 Se supune la vot procesele verbale și se aprobă cu votul celor 15 consilieri locali prezenți.  

 

1. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  domnului Bogdan 

Georgescu  – inițiator Grup consilieri locali PSD 

 

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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: cu această ocazie dați-mi voie să îl felicit pe dl Bogdan 

Georgescu pentru toată activitatea de până acum și pentru activitatea ce o va desfășura în domeniului 

cultural al orașului Carei. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Carei pe anul 2022  – 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: am luat la cunoștință 

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

 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – 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: am luat la cunoștință 

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

 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri 

și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022  – 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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării chiriei aferente unei locuinţe de 

serviciu pentru  un medic specialist angajat al Spitalului Municipal Carei – 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 14 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  1 abținere ( d-l Keizer ).  

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor de transport pentru 

un medic specialist al Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 
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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 14 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  1 abținere ( d-l Keizer ).  

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin 

C.F. 103817 Carei, nr top 634/104 în suprafață de 45 mp, situat în Municipiul Carei, str. Bujorului 

nr 16A – 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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 

2023  – 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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

9. Proiect de hotărâre privind scutirea parțială de la plata impozitelor şi taxelor locale 

pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.36, proprietatea Forumului Democrat al 

Germanilor – 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 Keizer nu participă la vot. 

 

Proiectul se aprobă cu 14 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 71/2019 privind 

atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 18 luni, a spaţiului în suprafaţă totală de 1013 mp din 

imobilul  situat în Carei, str. Progresului nr 28, în favoarea Judecătoriei Carei, modificată – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 
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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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

11. Proiect de hotărâre privind alocarea unui spațiu pentru Societatea Cultural Patriotică 

Avram Iancu – Filiala Carei – 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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 

înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei – Drum de exploatare – 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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului 

Carei a unui imobil-teren în suprafață de 1000 mp, înscris în CF 109185 Carei, situat în Carei, Calea 

Armatei Române  – 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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului 

Carei în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului clădire cazan din incinta Liceului 

Tehnologic ”Iuliu Maniu” înscris în CF 109811 Carei, nr cad 109811 - C3 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 
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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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării domeniului privat al Municipiului 

Carei cu două poziții noi – terenuri intravilane – 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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării în concesionare a mijloacelor fixe din 

Lista de investiții realizate din fonduri ECO Etapa II către SC APASERV SATU MARE SA  – 

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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și 

închirierea locuințelor sociale și de necesitate din proprietatea UAT Municipiul Carei – 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 ? 

Doamna Venig: am discutat în comisia respectivă, avem o modificare, în sensul că locuințele sunt 

proprietatea primăriei și am interzice ținerea câinilor și a animalelor mari, pentru că s-au ivit multe 

probleme, deci am propus să nu se mai permită ținerea animalelor de talie mare. Al doilea punct la care 

propunem modificarea, dacă cineva nu actualizează cererea anual, pe anul respectiv când nu a mai 

actualizat cererea să piardă punctajul. Deci nu pierde șansa de a primi locuință dar punctajul să nu-l 

primească pentru anul respectiv în care nu și-a actualizat cererea. 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: să înțeleg că dumneavoastră veniți acum cu aceste 

propuneri?  

Doamna Venig: atunci când am primit regulamentul nu am avut posibilitatea să citim, am discutat 

aceste teme cu membrii comisiei, și ei fiind de acord, doar că nu am avut posibilitatea să venim cu aceste 

propuneri. 
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Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ? Dacă nu atunci supun 

la vot proiectul cu cele 2 modificări pe care le-a prezentat doamna consilier. 

 

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

  

 

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ  în anul şcolar 2022-2023 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: având în vedere că în comisii s-a discutat componența 

consiilor de administrație și s-a ajuns la o înțelegere v-aș propune, acolo unde sunt modificări de comun 

acord acceptate de către toate comisiile, să le dau citire și să votăm această componență în bloc. Se poate 

domna Secretar? 

Doamna Secretar: dacă există o înțelegere, atunci da. 

Domnul Primar intră în sala de ședințe. 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dau citire componenței consiliilor de administrație: 

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 UDMR – Consilier TÓTH ENIKŐ 

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr.3 UDMR – Consilier LUKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE 

- Şcoala Gimnazială nr.1 UDMR – Consilier TEMPFLI VASILE-ADALBERT 

    PSD – Consilier TODEA CARMEN 

- Şcoala Gimnazială „Vasile Lucaciu”  UDMR – Consilier PETKES IOSIF 

      PNL – Consilier BONTEA DAN-GABRIEL  

- Liceul Teoretic Carei UDMR – Consilier CSIZMADIA ZSOLT 

    UDMR – Consilier ROMAN ADRIAN 

    PNL – Consilier TIMOC TITEL-ANDREI 

- Liceul Tehnologic Iuliu Maniu UDMR – Consilier HALLER ERIKA TÜNDE 

     PSD – Consilier TODEA CARMEN 

- Liceul Tehnologic „Simion Bărnuţiu” UDMR – Consilier FAZAKAS ZOLTÁN 

      PSD – Consilier BINDER EUGEN 

- Liceul romano-catolic ,,Josephus Calasantius” UDMR – Consilier VÉNIG GABRIELA 

- Clubul Elevilor Carei UDMR – Consilier HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR 

 

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

 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile 

pentru evaluarea și asigurarea calității învățământului din unităţile de învăţământ  din Municipiul 

Carei în anul şcolar 2022-2023  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă îmi permiteți, în comisii s-a discutat și această 

componență și s-a căzut de acord ca acei consilieri care au plecat vor fi înlocuiți de către consilierii noi 

veniți, listă la care acum îi voi da citire: 

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 UDMR   HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR 

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr.3 UDMR   ROMAN ADRIAN 

- Şcoala Gimnazială nr.1 PNL   BONTEA DAN-GABRIEL 

- Şcoala Gimnazială „Vasile Lucaciu”  UDMR   VÉNIG GABRIELA 

- Liceul Teoretic Carei UDMR   PETKES IOSIF 

- Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” PSD   BINDER EUGEN 

- Liceul Tehnologic „Simion Bărnuţiu” UDMR   TÓTH ENIKŐ 

- Liceul romano-catolic ,,Josephus Calasantius” UDMR TEMPFLI VASILE-ADALBERT 

- Clubul Eleveilor Carei UDMR   MERCA IOAN 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 
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Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

 

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

 

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Str. Ady Endre nr. 6” – 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 preşedinte Bontea Dan-Gabriel: având în vedere că sunt mai multe proiecte de renovare 

energetică moderată aș invita-o pe dna Diana Bochiș să ne explice ce înseamnă acest proiect. 

D-na Bochiș: vorbim de 9 proiecte pe care le depunem pe PNRR la cel de al doilea apel lansat din 

care avem 6 blocuri și 3 clădiri publice. Din aceste 6 blocuri au mai fost depuse la primul apel 4. Alocarea 

la al doilea apel va fi la nivel național, deci vom concura cu toate UAT-urile din România, nu vor fi foarte 

mulți bani nici șanse foarte multe. Dar ca la loto, dacă nu jucăm nu avem nici o șansă să câștigăm.  

 

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

 

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Str.  1 Decembrie 1918 nr. 2”  – 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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Cart. Republicii nr. 15” – 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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Cart. Republicii nr. 16” – 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 ? 

 

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

 

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale – P-ța 1 Mai nr 1-3-5” – 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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - 

Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la 

Grădinița cu program prelungit nr. 7, din Municipiul Carei, str. Traian nr. 126, jud. Satu Mare ”  – 

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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
 

PUNCTELE SUPLIMENTARE 

 

26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale, Municipiul  Carei – Cart. Republicii nr. 6, Județul Satu Mare” 

– 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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
 

27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare integrată a clădirii 

Secției de Psihiatrie a Spitalului Municipal Carei” – inițiator dl. Primar Eugen  
 

 Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 
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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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
 

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică integrată a 

Liceului Tehnologic Simion Bărnuțiu din Municipiul Carei” – 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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   
 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: avem încă un punct pe care nu l-am specificat și anume 

punctul Diverse. Dacă are cineva de adăugat sau dacă vrea cineva să spună ceva, la punctul diverse este 

momentul. Dacă nu, vă mulțumesc, încheiem ședința de astăzi nu înainte de a vă dori o după masă plăcută 

tuturor. 
  
 

 

 

   Preşedinte de şedinţă               Secretar General al Municipiului Carei   

                      Dan-Gabriel BONTEA                                cj. Adela-Crina OPRIȚOIU      


