
1/11 

  
        R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CAREI 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 
al şedinţei extraordinare, din data de 04.08.2022, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

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

de 04.08.2022, 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 02.08.2022. 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 conferirea  titlului PRO URBE  sorei piariste Kürti-Bokor Judit 

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Carei pentru perioada 2021-2027 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici – etapa PT aferenți 

investiției ”Mobilitate urbană – Reabilitare străzi în Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici – etapa PT aferenți 

investiției ”Mobilitate urbană – Reabilitare trotuare în Municipiul Carei”  – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți 

obiectivului de investiții ”Amenajare parc de agrement SOMOS în Municipiul Carei” – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 29/2018, modificată și completată prin HCL 

81/2018 privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Amenajare parc de agrement Somos 

în municipiul Carei” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 5   – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți 

obiectivului de investiții ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza măsurilor 

propuse în Planul de mobilitate Urbană Durabilă” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 120/2018, modificată și completată prin HCL 

210/2018 privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în 

municipiul Carei pe baza măsurilor propuse în Planul de mobilitate Urbană Durabilă” în cadrul 

POR 2014-2020, Axa 3 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți 

obiectivului de investiții ”Creșterea gradului de participare la învățământul general obligatoriu 

în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți – etapa PT 

aferenți investiției ”Modernizare Creșă de copii în Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării serviciilor de decontaminare teren deșeuri 

periculoase inflamabile, de pe amplasamentul identificat prin CF 111398 Carei și a alocării 

financiare pentru realizarea acestor servicii – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea Studiului de fezabilitate cu elemente 

DALI „Extinderea, reabilitarea Liceului Teoretic Carei” în vederea realizării obiectivului de 

investiții: „Extinderea, reabilitarea și dotarea Liceului Teoretic Carei, str. Ignișului nr. 18, 

municipiul Carei, județul Satu Mare” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Anexei la HCL nr. 234/2021, modificată 

prin HCL nr. 108/2022 – LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PUBLICE DE 

INTERES LOCAL finanțate prin contractarea unei finanțări rambursabile interne în 

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

 

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul 

Director al Fundației Centrul de Promovare al Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”  – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale 

Municipiului Carei la 30.06.2022  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 

36.06.2022 - credite interne – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 

30.06.2022 - venituri proprii învățământ – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.06.2022 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.06.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.   – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.06.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.06.2022 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.06.2022 al Spitalului Municipal Carei   – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G 

 – CSM VICTORIA CAREI – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 84/2022 privind aprobarea trecerii 

din domeniul public al Municipiului Carei în domeniul privat al Municipiului Carei a 

terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106364 Carei, nr cad 106364 în vederea vânzării 

acestuia  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

al imobilului-teren în domeniul privat al Municipiului Carei, identificat în CF 113317 Carei, 

nr. Top. 1819/6 Carei situat pe str. Mihai Eminescu, nr. 13 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan 

în suprafață de 1791 mp înscris în C.F. 103334 Carei nr. Cad. 103334 situat pe Calea Armatei 

Române, f.n. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan 

în suprafață de 1242 mp înscris în C.F. 112929 Carei, nr. Cad. 112929  situat pe Calea Armatei 

Române, f.n.  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan 

în suprafață de 1000 mp înscris în C.F. 112680 Carei, nr top 112680 situat pe Calea Armatei 

Române, f.n. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea  amplasării  statuii pictorului Ligeti Antal în Municipiul 

Carei, Str. 1 Decembrie 1918 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de către doamna VÉNIG GABRIELA -  preşedinte de şedinţă. 
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Participă la şedinţa ordinară 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. 

  

 Lipsește motivat Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN.                                            
  

 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. Doamna HALLER ERIKA-TÜNDE    

7. Domnul KEIZER LUDOVIC     

8. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA    

9. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE  

10. Domnul MERCA IOAN      

11. Domnul PETKES IOSIF 

12. Domnul ROMAN ADRIAN         

13. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT    

14. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI     

15. Doamna TODEA CARMEN       

16. Doamna TÓTH ENIKŐ       

17. Domnul UJLAKI GÁBOR 

18. Doamna VÉNIG GABRIELA  

   

  Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 18 consilieri   

locali. 

  

      1.   Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  sorei piariste Kürti-Bokor Judit – 

 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

      

       2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 

 Municipiului Carei pentru perioada 2021-2027 – 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   
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       3.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici – etapa PT aferenți 

 investiției ”Mobilitate urbană – Reabilitare străzi în 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 ? 

                             

 Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici – etapa PT aferenți 

investiției ”Mobilitate urbană – Reabilitare trotuare în 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 ? 

                            

  Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   
 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți 

obiectivului de investiții ”Amenajare parc de agrement SOMOS în 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 ? 

                           

  Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   
 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 29/2018, modificată și completată prin HCL 

81/2018 privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Amenajare parc de agrement Somos 

în municipiul Carei” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 5   – 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
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7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți 

obiectivului de investiții ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza măsurilor 

propuse în Planul de mobilitate Urbană Durabilă” – 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

  

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 120/2018, modificată și completată prin HCL 

210/2018 privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în 

municipiul Carei pe baza măsurilor propuse în Planul de mobilitate Urbană Durabilă” în cadrul 

POR 2014-2020, Axa 3 – 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți 

obiectivului de investiții ”Creșterea gradului de participare la învățământul general obligatoriu 

în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 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 ? 

                            

  Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți – etapa PT 

aferenți investiției ”Modernizare Creșă de copii în 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 ?     

   

  Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării serviciilor de decontaminare teren deșeuri 

periculoase inflamabile, de pe amplasamentul identificat prin CF 111398 Carei și a alocării 

financiare pentru realizarea acestor servicii – 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea Studiului de fezabilitate cu elemente 

DALI „Extinderea, reabilitarea Liceului Teoretic Carei” în vederea realizării obiectivului de 

investiții: „Extinderea, reabilitarea și dotarea Liceului Teoretic Carei, str. Ignișului nr. 18, 

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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Anexei la HCL nr. 234/2021, modificată 

prin HCL nr. 108/2022 – LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PUBLICE DE 

INTERES LOCAL finanțate prin contractarea unei finanțări rambursabile interne în 

valoare de 25.364.086,95 lei – 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul 

Director al Fundației Centrul de Promovare al Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”  – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 
  

 Domnul consilier MERCA IOAN nu participă la vot. 
  

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 
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Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ?                    

    

 Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  1 abținere.  

  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale 

Municipiului Carei la 30.06.2022  – 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 

36.06.2022 - credite interne – 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 

30.06.2022 - venituri proprii învățământ – 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 
  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.06.2022 al Clubului Sportiv Municipal Victoria 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 ?                    
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  Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.06.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.   – 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.06.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”  – 

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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.06.2022 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. 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 ?                    

        

  Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.06.2022 al Spitalului Municipal 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 ?                    
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  Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G 

 – CSM VICTORIA 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 ?                    

       

  Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

 

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 84/2022 privind aprobarea trecerii 

din domeniul public al Municipiului Carei în domeniul privat al Municipiului Carei a 

terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106364 Carei, nr cad 106364 în vederea vânzării 

acestuia  – 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

  

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

al imobilului-teren în domeniul privat al Municipiului Carei, identificat în CF 113317 Carei, 

nr. Top. 1819/6 Carei situat pe str. Mihai Eminescu, nr. 13 – 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan 

în suprafață de 1791 mp înscris în C.F. 103334 Carei nr. Cad. 103334 situat pe Calea Armatei 

Române, f.n. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna președintă Vénig Gabriela : consult comisiile  

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  
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Comisia juridică: aviz favorabil 

Doamna președintă Vénig Gabriela : dacă dorește cineva să intervină ? 

                             

  Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan 

în suprafață de 1242 mp înscris în C.F. 112929 Carei, nr. Cad. 112929  situat pe Calea Armatei 

Române, f.n.  – 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan 

în suprafață de 1000 mp înscris în C.F. 112680 Carei, nr top 112680 situat pe Calea Armatei 

Române, f.n. – 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea  amplasării  statuii pictorului Ligeti Antal în Municipiul 

Carei, Str. 1 Decembrie 1918 – 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 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

  

  

 

 

  

                    Contrasemnează 

                         Preşedinte de şedinţă                 Secretar General al Municipiului Carei   

                       Vénig Gabriela                                             cj. Adela-Crina OPRIȚOIU       

             

                                            
  


