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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 15.12.2022, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

 

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

de 15.12.2022, 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 13.12.2022 și suplimentat în data 

de 14.12.2022. 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 rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Carei pe anul 2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  scutirii la plata impozitului pentru clădirea și 

terenul aferent acesteia aparținând FUNDAȚIEI DOWN Carei pentru anul 2023  – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  scutirii la plata impozitului pentru clădiri și 

terenurile aferente acestora aparținând ASOCIAȚIEI ORGANIZAȚIA CARITAS A 

DIECEZEI SATU MARE pentru anul 2023 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor 

medicale achiziționate prin proiectul  ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19”, cod SMIS nr. 138306 din domeniul privat al Municipiului Carei în favoarea 

Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

Carei a unui imobil-teren în suprafață de 507 mp, identificat cu nr top 7872/93/a, 7877/a, 

situat în Carei, str. Muncitorilor – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

Carei în domeniul privat al Municipiului Carei a unor mijloace fixe concesionate către 

APASERV S.A. Satu Mare, în vederea casării acestora – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

Lista de investiții realizate din fonduri IID către SC APASERV SATU MARE SA   – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

C.F. 111189 Carei, nr cad 111189 în suprafață totală de 1000 mp, situat în Municipiul Carei, 

Calea Armatei Române nr 82B  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii definitive a unui teren intravilan în 

suprafaţă de 6.250 mp, în domeniul public al Municipiului Carei   – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

10. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor din domeniul public al 

Municipiului Carei cu un imobil clădire și constituirea dreptului de administrare asupra 

acestuia în favoarea Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor (poz.471) din domeniul 

public al Municipiului Carei și constituirea dreptului de administrare asupra acestuia în 

favoarea Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

SUPLIMETAT CU URMĂTOARELE PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea 

dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 8910 mp, identificat prin CF 102968 Carei, nr. top. 

1177/84, situat în Carei, str. Mihai Viteazu – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

Carei a unor imobile-terenuri, în suprafață cumulată de 1000 mp, înscrise în CF 108876 Carei 

și CF 108464 Carei, situate în Carei, Calea Armatei Române nr.74 – inițiator dl. Primar Eugen 

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

Carei a imobilului-teren, în suprafață de 1171 mp, înscris în CF 110521 Carei, nr cad 110521, 

situat în Carei, str. Ignișului nr 7 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

Carei în domeniul privat al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106358 

Carei, nr cad 106358 în vederea vânzării acestuia – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Carei pe anul 2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor 

medicale achiziționate prin proiectul  ”Creșterea capacității unităților de învățământ de stat 

din Municipiului Carei în vederea gestionării situației de pandemie generală SARS-COV-2” 

Cod SMIS 143234 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și 

oportunitatea investiției ”Dotarea Spitalului Municipal Carei cu echipamente și materiale 

destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Carei în cadrul PNRR 2022 la  

Apelul de proiecte Componenta 12 – Sănătate, INVESTIȚIA : I2. Dezvoltarea infrastructurii 

spitalicești publice, Investiția specifică : I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii 

riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024 cu proiectul ”Dotarea Spitalului 

Municipal Carei cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 

nosocomiale” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și 

oportunitatea investiției ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Carei cu echipamente 

și materiale destinate îmbunătățirii actului medical” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

10. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Carei în cadrul PNRR 2022 la  

Apelul de proiecte Componenta 12 – Sănătate, INVESTIȚIA : I.1. Dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitalicești, Investiția specifică : I.1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie,  

apelul de proiecte MS-0013.  cu proiectul ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Carei 

cu echipamente și materiale destinate îmbunătățirii actului medical”– inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 

sursa G – CSM VICTORIA CAREI– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Carei în cadrul POIM 2014 – 

2020, Apelul de proiecte  Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și 

stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din 

surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale cu proiectul “Investiții în producția de 

energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorității publice locale 

Municipiul Carei” 

 

13. Diverse – cerere locatari Bloc 3 Piața Avram Iancu 

 

  Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul Fazakas Zoltán - preşedinte de 

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

Viceprimarul Municipiului Keizer Ludovic, Secretarul General al Municipiului Adela-Crina Oprițoiu, 

Directori și Șefi de Servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, delegatul sătesc și 

reprezentanții presei. 
 

 Din 19 consilieri locali sunt prezenți în sală 18 consilieri, lipsește domnul consilier Tempfli Vasile-

Adalbert. 
     

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară din data de 15 

decembrie 2022, avem în total 22 de puncte. 

Domnul Primar: domnule președinte, retrag punctul 1 de pe ordinea de zi fiind înlocuit de punctul 5 

de pe ordinea suplimentară unde este cuprinsă lista de investiții. 

Domnul Merca: la punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentară, eu nu particip la vot. 

Domnul Binder: domnule președinte, la punctul 5 de pe ordinea de zi, eu nu particip la vot. 

 

Se supune la vot ordinea de zi împreună cu proiectele de hotărâre suplimentare respectiv cu 

propunerea domnului primar și se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 18 consilieri locali.  

 

 Asupra proiectelor de hotărâre s-au pronunțat în următorul fel  : 

 

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

cipiului Carei pe anul 2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Proiectul de hotărâre a fost revocat de pe ordinea de zi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  scutirii la plata impozitului pentru clădirea și terenul 

aferent acesteia aparținând FUNDAȚIEI DOWN Carei pentru anul 2023  – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  scutirii la plata impozitului pentru clădiri și terenurile 

aferente acestora aparținând ASOCIAȚIEI ORGANIZAȚIA CARITAS A DIECEZEI SATU MARE 

pentru anul 2023 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor medicale 

achiziționate prin proiectul  ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cod 

SMIS nr. 138306 din domeniul privat al Municipiului Carei în favoarea Spitalului Municipal Carei  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

Doamna Secretar: eu aș vrea să vă anunț că ulterior transmiterii materialelor către dumneavoastră s-

au mai recepționat încă 20 de canule. În anexă se va modifica Poziția 5 din 280 vor fi 300 de canule iar 

valoarea va ajunge la 4800 de lei și totalul general va fi de 47.885 lei. Lista se suplimentează cu 20 de can-

ule de plastic plus contravaloarea acestora. 

 

Proiectul se aprobă, cu modificarea prezentată, cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 

abțineri. 

 

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

unui imobil-teren în suprafață de 507 mp, identificat cu nr top 7872/93/a, 7877/a, situat în Carei, str. 

Muncitorilor – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Domnul consilier Binder nu participă la vot. 

 

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

 

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

domeniul privat al Municipiului Carei a unor mijloace fixe concesionate către APASERV S.A. Satu 

Mare, în vederea casării acestora – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

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

 

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

investiții realizate din fonduri IID către SC APASERV SATU MARE SA   – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 
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Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

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

 

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

111189 Carei, nr cad 111189 în suprafață totală de 1000 mp, situat în Municipiul Carei, Calea Armatei 

Române nr 82B  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

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

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii definitive a unui teren intravilan în suprafaţă 

de 6.250 mp, în domeniul public al Municipiului Carei   – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

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

 

10. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Muni-

cipiului Carei cu un imobil clădire și constituirea dreptului de administrare asupra acestuia în fa-

voarea Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

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

 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor (poz.471) din domeniul public 

al Municipiului Carei și constituirea dreptului de administrare asupra acestuia în favoarea Spitalului 

Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 
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Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

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

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 

imobilului teren, în suprafață de 8910 mp, identificat prin CF 102968 Carei, nr. top. 1177/84, situat în 

Carei, str. Mihai Viteazu – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

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

 

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

unor imobile-terenuri, în suprafață cumulată de 1000 mp, înscrise în CF 108876 Carei și CF 108464 

Carei, situate în Carei, Calea Armatei Române nr.74 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

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

 

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

imobilului-teren, în suprafață de 1171 mp, înscris în CF 110521 Carei, nr cad 110521, situat în Carei, 

str. Ignișului nr 7 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Domnul consilier Merca nu participă la vot. 

 

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

 

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

domeniul privat al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106358 Carei, nr cad 

106358 în vederea vânzării acestuia – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 



8/11 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

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

  

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

cipiului Carei pe anul 2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

Domnul Primar: practic sunt regrupări de fonduri, în primul rând să putem asigura cheltuielile de la 

Victoria, dar am vrut să vă comunic 2 lucruri pozitive, zic eu, cândva la începutul săptămânii viitoare din 

TVA vom primii 200.000 lei, la școli, și noi autoritatea locală circa 1.000.000 lei pentru care vom organiza 

o nouă ședință cândva la începutul săptămânii viitoare, cinstiti din acest milion vom plătii facturile auto-

rității locale pe august, septembrie probabil și octombrie. Noi am fi vrut vreo 3 milioane dar nu-i cum vrem 

noi, ci ceea ce primim sau ce se poate. Eu consider, cu aceste completări, să zic așa, la sfârșit de an, mult 

mai subțire ca și în anii trecuți, vom încheia anul onorabil. Mulțumesc. 

 

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

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor medicale 

achiziționate prin proiectul  ”Creșterea capacității unităților de învățământ de stat din Municipiului 

Carei în vederea gestionării situației de pandemie generală SARS-COV-2” Cod SMIS 143234 – iniția-

tor dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

Domnul Primar: trebuie să recunoaștem că acest proiect pe care l-am câștigat demult, l-am primit 

acum, bine că nu este Covid, o să fie întrebări, încă nu m-a întrebat nici o școală, ieri le-am trimis, dezin-

fectante, măști…nu vreau eu să mă scuz, dar atunci le-am cerut, acum le-am primit, școlile nu știu ce o să 

facă cu ele. De aceea vă spun că poate o să primiți și dumneavoastră întrebări că ce s-a întâmplat.  

 

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

 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportuni-

tatea investiției ”Dotarea Spitalului Municipal Carei cu echipamente și materiale destinate reducerii 

riscului de infecții nosocomiale” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 
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Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

Domnul Primar: sunt 2 tipuri de proiecte în valoare de 14 milioane de lei finanțat prin PNRR. Dacă 

ați citit lista cu ce vrea spitalul vă dați seama că sunt lucruri interesante. 

Doamna Bochiș: mă scuzați, este vorba de 15 milioane la un proiect și de 14 milioane la altul.  

Domnul Primar: dacă citiți lista este interesant, mie mi se pare că așa ceva nici nu am visat noi până 

acum, n-am vrut să spun dar tot o spun, sper ca doctorii noștri să reușească să le folosească. 

 

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

 

19. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Carei în cadrul PNRR 2022 la  Apelul 

de proiecte Componenta 12 – Sănătate, INVESTIȚIA : I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești pub-

lice, Investiția specifică : I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții noso-

comiale, apelul de proiecte MS-0024 cu proiectul ”Dotarea Spitalului Municipal Carei cu echipamente 

și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

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

 

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportuni-

tatea investiției ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Carei cu echipamente și materiale des-

tinate îmbunătățirii actului medical” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

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

 

21. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Carei în cadrul PNRR 2022 la  Apelul 

de proiecte Componenta 12 – Sănătate, INVESTIȚIA : I.1. Dezvoltarea infrastructurii medicale pres-

pitalicești, Investiția specifică : I.1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie,  apelul de proiecte 

MS-0013.  cu proiectul ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Carei cu echipamente și mate-

riale destinate îmbunătățirii actului medical”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 
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Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

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

– CSM VICTORIA CAREI– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

Domnul Viceprimar: domnule președinte referitor la echipa noastră Victoria Carei, e vorba de 

fotbal, se întreabă lumea de unde vin aceste cheltuieli. Trebuie să vă spun că suntem în Divizia C nu în 

campionat județean, nu în campionat orășenesc. Au crescut și prețurile și dacă am pornit pe un drum în care 

am zis că avem nevoie de o echipă de Divizia C atunci trebuie să ajutăm echipa, nu putem să ne oprim la 

jumătatea drumului, trebuie să facem tot posibilul ca echipa noastră să rămână în Divizia C. O să rămână 

din primăvară 6 echipe dintre care o să concurăm cu 4 și încercăm tot posibilul să rămânem în Divizia C. 

Seria noastră este o serie foarte puternică, sunt vorba de orașe cu care nu putem compara Careiul cum ar fi 

Oradea, Bistrița, Clujul așa că trebuie să ne pregătim. Am discutat cu conducerea echipei, trebuie o 

pregătire foarte serioasă și să luăm munca asta în serios, cum v-am spus, nu suntem în județeană. Nivelul 

este crescut și trebuie luat în serios.  

Domnul Primar: fără să încerc să completez ce a spus domnul Viceprimar, aș mai adăuga că echipa 

noastră are cel mai mic buget din cei 10. Sunt noi, nici nu au avut noroc, am avut această discuție la care a 

participat și Bekö Tamás, nu vrem să picăm, așa zisul Play out se joacă în primăvară. S-ar putea să nu fie 

cei mai buni care conduc Victoria, antrenor respectiv președinte, dar este o vorbă, ăștia sunt oamenii noștri 

și eu am încredere în ei, nu e cazul să facem tărăboi din acest punct de vedere, o să încercăm ca ceea ce 

depinde de noi să le satisfacem în limita posibilităților materiale și în rest eu sunt optimist că poate chiar 

reușim să întărim echipa și vom rămâne în Divizia C. 

  

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

 

23. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Carei în cadrul POIM 2014 – 2020, 

Apelul de proiecte  Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea 

utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la 

nivelul autorităților publice locale cu proiectul “Investiții în producția de energie din surse regen-

erabile pentru consum propriu la nivelul autorității publice locale Municipiul Carei” 

 

Domnul Primar: fotovoltaice am vrea să instalăm lângă transformatoarele de la electrica, unde avem 

teren, în capătul orașului în spatele TRUM-ului. Acolo avem 2 ha, o investiție de peste 8 milioane de lei 

pentru care avem posibilitatea să depunem. Eu sper că vor mai veni asemenea proiecte și pentru alte in-

stituții publice. Apaservul vrea să depună la pompele de la stația de pompare. În ultimele luni la Apaserv 

factura de curent e mai mare decât încasările de la apă-canal. 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 
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Proiectul se aprobă cu 18 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

24. Diverse – cerere locatari Bloc 3 Piața Avram Iancu 

 

Domnul Primar: sunt prezenți în sală reprezentanții blocului dna Papp și dl Oneț.  

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: comisiile au luat la cunoștință. 

Domnul Petkes: dacă îmi dați voie să intervin, noi am avut înainte o ședință a comisiei sociale unde 

eu ca și președinte al comisiei unde am discutat amănunțit problema. Am fost împotrivă, din ce cauză, au 

venit cu  o cerere superficială, așa ceva în viața mea nu am văzut, o singură frază să fie depusă, vă rugăm să 

acordați prelungirea plății chiriilor, dar pentru cine, cum, nu s-a specificat. O singură frază și atât. A doua 

problemă, Asociația de locatari nu este îndreptățit să ceară așa ceva.  

Domnul Primar: am discutat și cu doamna Monica, eu vă explic ca să știți și dumneavoastră, nu 

putem să acordăm ajutor de urgență doar celor care sunt nevoiași, venituri mici și alte treburi. Ajutorul de 

urgență se poate acorda o singură dată pe care v-am acordat-o dumneavoastră. Nu găsim nici baza legală și 

mai e o problemă, dacă cineva stă în chirie, are acte, nu are locuințe, am putea discuta eventual dacă ar 

avea venituri mici. Din ancheta socială făcută de cei de la asistență, nu reiese acest lucru. Cinstit eu nu 

îndrăznesc să aprob o ilegalitate pentru că mi se impută mie. Nu cred că putem forța acest lucru. Eu mă 

bucur, în schimb, foarte mult de inițiativa Liceului Teoretic, a fost foarte fain. Hai să revenim în ianuarie cu 

ce am mai putea să vă ajutăm și noi și dumneavoastră dar numai ceea ce este legal. Nu am găsit baza legală 

de a finanța chiria celor de pe scară. Trebuie să ne gândim din primăvară cum să facem acea lucrare, aco-

perișul și consolidarea. Cine a investit acolo a fost doar orașul. Am plătit expertiza, am finanțat curățarea 

molozului de acolo, a doua expertiză, proiectul pentru acoperișul provizoriu, care poate rămâne provizoriu 

ca și acoperișul provizoriu al castelului Károlyi, de 100 de ani. Ar trebui să ne luptăm mai mult pentru re-

facerea blocului care nu va fi simplu. Eu v-aș ruga să nu o luați ca și un refuz, dar nu avem baza legală de a 

plăti chiria în continuare. 

Doamna Papp, președintele asociației de proprietari, ia cuvântul și expune problema pe scurt a loca-

tarilor, problema costurilor de care sunt depășiți după această întâmplare nefericită și nedorită de nimeni.  

Domnul Oneț ia și dumnealui cuvântul exprimându-și dorința de a se găsi o soluție pentru aceste 

familii care au rămas fără locuințe. 

Domnul Primar: eu îi respect pe cei 2 care s-au angajat să îi reprezinte pe toți locatarii, e greu să îi 

aduni pe cei dintr-un bloc și să își asume cineva ceea ce face dna Papp să umble după diferite acte și alte 

cele. Nu sunt în totalitate de acord cu dl Oneț, nu toată lumea este foarte săracă din acea scară, fără să 

reproșez cuiva că e mai înstărit, nu mă înțelegeți greșit, dar nici nu pot să prezint în fața Consiliului local 

un proiect de hotărâre, în primul rând pentru că nu-mi semnează dna Secretar pentru că domnule Primar nu 

e legal ce propui, dar dacă totuși semnează ne prind alții din urmă le impută și lor și mie. Chiar nu am găsit 

baza legală, dacă are cineva venituri mici atunci putem acorda aceste ajutoare. Și ceea ce am făcut până 

acum e puțin așa…cu cântec, ceea ce vedeți la tv ce promit anumiți primari sau politicieni, sunt povești. În 

ianuarie să revenim cu problema, nu știu ce să vă zic, ne învârtim într-un cerc și nu prea găsim soluții. Tot 

spun, nu mă las până nu găsim baza legală, de a vă da pe 5 ani, orașul să facă lucrarea asta și să plătiți în 5 

ani. Aici trebuie în ianuarie să găsim o soluție de a finanța noi și să ne plătiți în 5 ani. 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: altcineva? Dacă nu încheiem ședința de azi, vă mulțumesc 

pentru participare. 

 

 

                       Contrasemnează                          

 Preşedinte de şedinţă              Secretar General al Municipiului Carei   

                          FAZAKAS Zoltán                                     cj. Adela-Crina OPRIȚOIU           


