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        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 18.08.2022, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

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

caracter de îndată din data de 18.08.2022, 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 17.08.2022. 

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 aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Carei la ”Programul privind creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului general 

aferent obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul 

Carei, județul Satu Mare” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației necesare vânzării prin licitație publică 

a imobilului constând în construcție și teren aferent, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Carei, situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.15, înscris în C.F. 112940 Carei 

nr. Cad. 112940 și nr. cad.  112940-C1 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a chioșcurilor 

metalice, situate pe str. 1 Decembrie 1918 respectiv pe B-dul 25 Octombrie din Municipiul 

Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență 

juridică pentru suspendarea / anularea Autorizației de mediu nr. 41/2010, revizuită la data 

de 23.03.2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Proiect de hotărâre suplimentar: 

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 89/01.04.2022 pentru 

aprobarea proiectului ”Renovare energetică moderată a Liceului Tehnologic Simion 

Bărnuțiu din Municipiul Carei – corp cantină” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de către doamna VÉNIG GABRIELA -  preşedinte de şedinţă. 

Participă la şedinţa extraordinară, cu caracter de îndată domnul Primar al municipiului  ing. Eugen Kovács, 

Secretarul General al Municipiului Adela-Crina Oprițoiu, șefi servicii din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului, reprezentanții presei, domnul Oneț Sebastian delegat sătesc. 

  

Lipsesc motivate Domnul BONTEA DAN-GABRIEL, Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR, 

Doamna HALLER ERIKA-TÜNDE, Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE și Doamna TÓTH 

ENIKŐ. 
  

 Participă la ședința extraordinară desfășurată următorii consilieri:     

                          

1. Domnul BINDER EUGEN    

2. Domnul CSIZMADIA ZSOLT     

3. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN    

4. Domnul KEIZER LUDOVIC     

5. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA    

6. Domnul MERCA IOAN  

7. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN       

8. Domnul PETKES IOSIF 

9. Domnul ROMAN ADRIAN         

10. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT    

11. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI     

12. Doamna TODEA CARMEN          

13. Domnul UJLAKI GÁBOR 

14. Doamna VÉNIG GABRIELA  

   

 

Doamna președintă Vénig Gabriela: bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară cu caracter de 

îndată, avem pe ordinea de zi 6 puncte. 

 

  Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 14 consilieri   

locali. 
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      1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și 

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

 

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ? 

                          

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

 

 Domnul Primar: vă rog să întrerupem pentru un scurt moment discutarea punctelor de pe ordinea 

de zi, ieri, cine a fost de față știe despre ce vorbesc, am înmânat Sorei Judith titlul de PRO URBE, la acea 

festivitate a uitat de acele mici atenții pe care le-au pregătit împreună cu copii și le-am propus să vină la 

această ședință să vă înmâneze doamnelor și domnilor consilieri aceste mici daruri. Pentru mine a fost un 

exemplu de familie, ce am văzut ieri, cum sunt crescuți copii în această locație. 

 Sora Judit mulțumește sprijinul acordat de-al lungul anilor și acordare acestei distincții. 

      

       2.  Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Carei la ”Programul privind creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului general aferent 

obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Carei, județul 

Satu Mare” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ?                    

         

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

       3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației necesare vânzării prin licitație publică 

a imobilului constând în construcție și teren aferent, ce aparține domeniului privat al Municipiului 

Carei, situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.15, înscris în C.F. 112940 Carei nr. Cad. 112940 și 

nr. cad.  112940-C1 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 Doamna președintă Vénig Gabriela: trebuie să propunem membrii în comisia de evaluare 2 

persoane și 2 persoane supleanți. Dacă aveți propuneri?  

 Domnul Fazakas: fracțiunea UDMR și FDG propune ca să rămână aceleași persoane pe care le-am 

numit pentru comisia actuală. Există o comisie, noi suntem de părere că nu are rost să schimbăm aceste 

persoane. 

 Domnul Micovschi: noi suntem de acord. 

 Domnul Timoc: și noi. 

 Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ? 

                            

Proiectul se aprobă cu 14 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a chioșcurilor me-

talice, situate pe str. 1 Decembrie 1918 respectiv pe B-dul 25 Octombrie din Municipiul Carei 

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ? 

Domnul Tempfli: propun ca aceste pentru chioșcuri să se aleagă activități specifice ce se pot 

desfățura nu orice plăcintărie sau alte activități de acest gen. trebuie selectate aceste firme care vor licita 

pentru aceste spații în sensul de a vedea ce fel de activități vor să desfășoare. 

Doamna președintă Vénig Gabriela: în caietul de sarcini trebuie prevăzut această propunere. 

                            

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

       5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență 

juridică pentru suspendarea / anularea Autorizației de mediu nr. 41/2010, revizuită la data de 

23.03.2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul Primar: din nefericire Agenția de Mediu a acceptat anul trecut, fără să ne consulte și pe 

noi, schimbarea tehnologiei, în loc de biomasă se folosesc alte materiale, nu aș vrea să intru în detalii, 

datorită incapacității instituțiilor noi nu vedem decât o soluție juridică prin care să oprim această mizerie 

suspendând sau anulând acestă autorizație de mediu. Mai concret nu se poate ca în intravilan să funcționeze 

o firmă care manipulează substanțe periculoase decât eventual în circuit închis, ceea ce aici nu este. Să 

sperăm că la judecată vom avea succes. 

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ? 

 

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

 

        6.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 89/01.04.2022 pentru apro-

barea proiectului ”Renovare energetică moderată a Liceului Tehnologic Simion Bărnuțiu din Mu-

nicipiul Carei – corp cantină” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ? 

 

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

   

Doamna președintă Vénig Gabriela: cu acest ultim punct închei această ședință 

 

                    Contrasemnează 

                         Preşedinte de şedinţă                 Secretar General al Municipiului Carei   

                       Vénig Gabriela                                             cj. Adela-Crina OPRIȚOIU      


