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        R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CAREI 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 15.11.2022, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

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

15.11.2022, 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 11.11.2022. 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 rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

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

 

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

G – CSM VICTORIA CAREI– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli aferent 

anului 2022 al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

Municipiului Carei la 30.09.2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

30.09.2022  al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

30.09.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

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

30.09.2022  al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

30.09.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

30.09.2022 - venituri proprii învățământ – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

30.09.2022 - credite interne – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

30.09.2022 al Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al 

Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „START - pentru integrarea socio-

profesională a persoanelor vulnerabile din Carei”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL 231/08.11.2021 pentru aprobarea 

documentației tehnice – etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și 

canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu Mare, etapa II-a ”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

unor imobile - terenuri în suprafață alipită de 15822 mp, situate în Carei, Calea Armatei Române – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

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

 

17. Diverse 

 

 

  

Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul Fazakas Zoltán -  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, Directori și Șefi servicii din cadrul aparatului de speciali-

tate al Primarului, reprezentanții presei, domnul Oneț Sebastian  delegatul sătesc.  

  

 Lipsesc domnul Micovschi Marin-Adrian și domnul Tempfli Vasile-Adalbert. 

 

Domnul președinte Fazakas Zoltán: bună ziua, începen ședința ordinară a Consiliului Local al Mu-

nicipiului Carei din data de 15.11.2022. avem pe ordinea de zi 16 proiecte de hotărâre și punctul diverse. 

Primul punct de pe ordinea de zi a fost retrasă și a fost înlocuită cu proiectul suplimentar care este practice 

acelaș doar că s-a adăugat  lista de invetiții ca și anexă.  

 

  Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 17 consilieri   

locali. 

 

 Domnul președinte Fazakas Zoltán supune la vot procesele verbale ale ședințelor din data de: 

- 7 octombrie 2022 

- 10 octombrie 2022  

- 21 octombrie 2022 

- 31 octombrie 2022 

- 3 noiembrie 2022 

 

Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 17 consilieri   locali. 

  

1. 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 ?  

 

În timpul expunerii proiectului de hotărâre intră în sala de ședințe domnul consilier Tempfli Vasile 

Adalbert. În sală se află 18 consilieri cu drept de vot. 

                              

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

     

2. 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 ?  

 

În timpul expunerii proiectului de hotărâre intră în sala de ședințe domnul consilier Micovschi 

Marin-Adrian. În sală se află 19 consilieri cu drept de vot. 
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 Proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   
 

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

anului 2022 al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” – 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 19 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

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

Municipiului Carei la 30.09.2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ?  

                               

 Proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

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

30.09.2022  al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei– inițiator dl. Primar Eugen Kovács  

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ?  

                               

 Proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

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

30.09.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ?  

                               

 Proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.09.2022  al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

                               

 Proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

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

30.09.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: am luat la cunoștință 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ?  

  

                               

 Proiectul se aprobă cu 19 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

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

30.09.2022 - venituri proprii învățământ – 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 19 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

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

30.09.2022 - credite interne – 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 19 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.09.2022 al 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 19 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al 

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 19 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „START - pentru integrarea socio-profe-

sională a persoanelor vulnerabile din 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 19 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL 231/08.11.2021 pentru aprobarea documen-

tației tehnice – etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare 

din Municipiul Carei, jud. Satu Mare, etapa II-a ”  – 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 19 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
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15. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea 

alipirii unor imobile - terenuri în suprafață alipită de 15822 mp, situate în Carei, Calea Armatei 

Române – 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 19 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

16.  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 

 

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 19 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

 

17. Diverse 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să ia cuvântul? 

Domnul Bontea: vreau să salut inițiativa de inființare a sensului giratoriu care va fi înființat la in-

tersecția străzilor Viilor și fosta Duzilor, mă bucur că s-a dat curs acestui proiect inițiat de grupul PNL, 

sper să implementeze cât de repede cu putință și să se finalizeze cât de repede. Mulțumesc. 

Domnul Primar: dacă tot ați pomenit, eu o să propun varianta a 3 a. Sper că la sfârșitul acestei 

luni vom primi și o mică rectificare pentru că aceste 6 sute și ceva de mii de lei erau din Fondul de 

rezervă. Am avea nevoie de cel puțin 1 milion jumate să închidem anul OK, să vedem ce vom primi. Eu 

înțeleg și situația în care ne aflăm, adică țara, dar aceste scumpiri, ca să fiu mai clar, le vom simții la în-

ceputul anului viitor, adică facturile de energie vor veni doar în ianuarie. Să fim optimiști să trecem peste 

iarna asta ok.  

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă nu mai dorește nimeni, încheiem ședința de azi. La 

revedere, o zi plăcută. 

 

 

 

                       Contrasemnează                          

  Preşedinte de şedinţă              Secretar General al Municipiului Carei   

                          FAZAKAS Zoltán                                     cj. Adela-Crina OPRIȚOIU            


