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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 03.11.2022, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

 

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

de îndată, în format  ON – LINE,  din data de 03.11.2022, 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 

03.11.2022. 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 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 pentru modificarea HCL nr 166/16.10.2020 modificată prin HCL nr 

283/21.10.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Carei pentru proiectul 

„Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate 
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din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 

centre de agrement/baze turistice ( tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” - proiect 2 ” Dezvoltarea 

integrată și durabilă a patrimoniului și turismului cultural în Municipiul Carei – Complex 

Castel Karolyi și Parc Dendrologic – etapa a II-a” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 

2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate la poz.26 din Anexa la HCL 

190/04.08.2022 privind aprobarea modificării ANEXEI la H.C.L. NR.234/11.11.2021, 

modificată prin H.C.L. NR.108/12.04.2022 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII 

PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate prin contractarea unei finanţări rambursabile 

interne în valoare de 25.364.086,95 lei, revizuită prin HCL nr 215/23.08.2022, HCL nr 

230/05.09.2022 și prin HCL nr 298/31.10.2022  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr 284/21.10.2022 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Studiu de Fezabilitate pentru obi-

ectivul de investiție „Dezvoltarea integrată și durabilă a patrimoniului și turismului cultural în 

Municipiul Carei – Complex Castel Károlyi și Parc Dendrologic – etapa a II-a” – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, 

etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție 

„Dezvoltarea integrată și durabilă a patrimoniului și turismului cultural în Municipiul Carei 

– Complex Castel Károlyi și Parc Dendrologic – etapa a II-a” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

 

  Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul FAZAKAS ZOLTÁN - preşedinte de 

şedinţă. 

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

Eugen Kovács, Viceprimarul Municipiului Keizer Ludovic, Secretarul General al Municipiului Adela-Crina 

Oprițoiu, Doamna Director al Direcției Tehnice Carmen Egli,  reprezentanții presei. 
 

 Doamna Secretar face prezența. 

 

   Lipsesc motivați, Domnul BINDER EUGEN, Doamna HALLER ERIKA , Domnul 

LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE, Domnul TIMOC TITEL-ANDREI. 
  

  Participă la ședință :                   
                          

1. Domnul BONTEA DAN-GABRIEL 

2. Domnul CSIZMADIA ZSOLT        

3. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN 

4. Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR   

5. Domnul KEIZER LUDOVIC   

6. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA 

7. Domnul MERCA IOAN      

8. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN        

9. Domnul PETKES IOSIF 

10. Domnul ROMAN ADRIAN  
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11. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT 

12. Doamna TODEA CARMEN        

13. Doamna TÓTH ENIKŐ       

14. Domnul UJLAKI GÁBOR 

15. Doamna VÉNIG GABRIELA  

   

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

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară cu caracter de 

îndată din data de 3 noiembrie. 

Domnul Bontea: bună ziua. Am o întrebare, cine conduce ședința? 

Domnul Leitner: domnul Fazakas. 

Domnul Bontea: bun, doamna Secretar, atunci dacă bine am înțeles eu am terminat (ca și președinte 

de ședință). 

Doamna Secretar: da, pentru că este luna noiembrie, trebuia să fie domnul Binder dar dumnealui a 

spus că va lipsi mult în perioada următoare de aceea conduce ședința domnul Fazakas. 

 

 

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

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 166/16.10.2020 modificată prin HCL nr 

283/21.10.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Carei pentru proiectul 

„Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate 

din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 

centre de agrement/baze turistice ( tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” - proiect 2 ” Dezvoltarea 

integrată și durabilă a patrimoniului și turismului cultural în Municipiul Carei – Complex 

Castel Karolyi și Parc Dendrologic – etapa a II-a” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : 4 voturi pentru aviz favorabil și 1 vot nefavorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: nu s-a întrunit 

Comisia juridică: nu s-a întrunit 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

Doamna Egli: o să vă spun despre ce este vorba. Finanțarea pe care am obținut-o pentru realizarea 

documentațiilor tehnice pentru proiectul de reabilitare a Complexului Karolyi etapa a II-a, ADR-ul a 

solicitat încheierea acestui Act Adițional deoarece s-a modificat axa de finațare, proiectul rămâne doar 

că se modifică axa de finațare, în asta constă toată modificarea. 

 

 DA : Domnul BONTEA DAN-GABRIEL, Domnul CSIZMADIA ZSOLT, Domnul FAZAKAS 

ZOLTÁN, Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR, Domnul KEIZER LUDOVIC, Domnul LEITNER 

RÓBERT-ATTILA, Domnul MERCA IOAN, Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN, Domnul 

PETKES IOSIF, Domnul ROMAN ADRIAN, Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT, Doamna 

TODEA CARMEN, Doamna TÓTH ENIKŐ,  Domnul UJLAKI GÁBOR, Doamna VÉNIG 

GABRIELA - 15 

 NU : 0 

 ABȚINERI : 0                             

   

 Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
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2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate la poz.26 din Anexa la 

HCL 190/04.08.2022 privind aprobarea modificării ANEXEI la H.C.L. NR.234/11.11.2021, 

modificată prin H.C.L. NR.108/12.04.2022 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII 

PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate prin contractarea unei finanţări rambursabile 

interne în valoare de 25.364.086,95 lei, revizuită prin HCL nr 215/23.08.2022, HCL nr 

230/05.09.2022 și prin HCL nr 298/31.10.2022  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: nu s-a întrunit 

Comisia juridică: nu s-a întrunit 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

 Doamna Egli: vorbim despre acelaș studiu la care ne-am referit în proiectul anterior, din păcate se 

pare că o eroare materială se înlocuiește doar prin Hotărâre de Consiliu Local, am sperat că ajunge doar un 

document semnat doar de noi. În raportul de specialitate când am aprobat o modificare a creditului s-a 

specificat că documentația va consta în realizarea DALI și PT, documentații de realizare de intervenții, 

ceea ce se întâmplă când face intervenții la construcții existente. Dintr-o eroare, în anexă, eroare pe care am 

tot perpetuat-o, a ajuns SF+PT. Acum trebuie să moificăm, să reparăm această eroare, și să corectăm așa 

cum a fost trecut în raportul de specialitate că facem DALI+PT. Ca urmare acele liste pe care le-am tot 

modificat, cu acordul dumneavoatră din ședințele anterioare, vor trebui modificate cu această corecție de 

DALI+PT în loc de SF. 
 

DA :  Domnul BONTEA DAN-GABRIEL, Domnul CSIZMADIA ZSOLT, Domnul FAZAKAS 

ZOLTÁN, Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR, Domnul KEIZER LUDOVIC, Domnul LEITNER 

RÓBERT-ATTILA, Domnul MERCA IOAN, Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN, Domnul 

PETKES IOSIF, Domnul ROMAN ADRIAN, Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT, 

Doamna TODEA CARMEN, Doamna TÓTH ENIKŐ,  Domnul UJLAKI GÁBOR, Doamna 

VÉNIG GABRIELA - 15 

 NU : 0 

 ABȚINERI : 0                             

   

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr 284/21.10.2022 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Studiu de Fezabilitate pentru obi-

ectivul de investiție „Dezvoltarea integrată și durabilă a patrimoniului și turismului cultural în 

Municipiul Carei – Complex Castel Károlyi și Parc Dendrologic – etapa a II-a” – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

 Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: nu s-a întrunit 

Comisia juridică: nu s-a întrunit 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

Doamna Egli: aici e o reacție în lanț, acum câteva săptămâni am aprobat indicatorii tehnico-economici 

preluați din lista de investiții ai SF-ului. Cele 2 proiecte care urmează se referă la revocarea HCL-ului 

prin care am aprobat indicatorii tehnico-economici ai SF-ului și înlocuirii doar a denumirii din SF în 

DALI. În rest anexele, lucrările de intervenție propuse sau Devizul General nu au fost modificate, 

doar denumirea din SF în DALI. Revocăm prima hotărâre și refacem cu DALI.  
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DA :  Domnul BONTEA DAN-GABRIEL, Domnul CSIZMADIA ZSOLT, Domnul FAZAKAS 

ZOLTÁN, Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR, Domnul KEIZER LUDOVIC, Domnul LEITNER 

RÓBERT-ATTILA, Domnul MERCA IOAN, Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN, Domnul 

PETKES IOSIF, Domnul ROMAN ADRIAN, Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT, 

Doamna TODEA CARMEN, Doamna TÓTH ENIKŐ,  Domnul UJLAKI GÁBOR, Doamna 

VÉNIG GABRIELA - 15 

 NU : 0 

 ABȚINERI : 0                             

   

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

 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, 

etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție 

„Dezvoltarea integrată și durabilă a patrimoniului și turismului cultural în Municipiul Carei 

– Complex Castel Károlyi și Parc Dendrologic – etapa a II-a” – inițiator  dl. Primar Eugen 

Kovács 
 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: nu s-a întrunit 

Comisia juridică: nu s-a întrunit 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 
 

DA :  Domnul BONTEA DAN-GABRIEL, Domnul CSIZMADIA ZSOLT, Domnul FAZAKAS 

ZOLTÁN, Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR, Domnul KEIZER LUDOVIC, Domnul LEITNER 

RÓBERT-ATTILA, Domnul MERCA IOAN, Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN, Domnul 

PETKES IOSIF, Domnul ROMAN ADRIAN, Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT, Doamna 

TODEA CARMEN, Doamna TÓTH ENIKŐ, Domnul UJLAKI GÁBOR, Doamna VÉNIG        

GABRIELA - 15 

 NU : 0 

 ABȚINERI : 0                             

   

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

 Domnul Primar: în primul rând îmi cer scuze că avem atâtea ședințe dar în acelaș timp aș vrea să ne 

înțelegeți și pe noi, este Curtea de Conturi la noi ne freacă zilnic cu tone de situații, la biroul Tehnic în 

urma acestor modificări care au apărut prin OG care au schimbat prețurile, cu niște formule de numai la 

liceu am avut atâtea calcule și formule, până am reușit să finalizăm ceva. Faptul că avem multe proiecte, 

faptul că vrem să facem multe, nu ai ce face. Au apărut și greșeli, m-am enervat și eu, am trecut în loc de 

DALI, SF în niște anexe. Am încercat să lămuresc juriștii dar inclusiv doamna Secretar a zis că trebuie 

Hotărâre de Consiliu Local, din cauza asta trebuie să vă frecăm și pe dumneavoastră. Înțelegeți-ne și pe 

noi, mă apucă dracii când văd câtă birocrație, câte hârtii fabricăm zilnic. Doamna Secretar îmi cer scuze, ai 

fost în concediu, te-am rechemat, dar de mâine continui. 

 Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: declar ședința încheiată, vă mulțumesc. 
 

 

 

                       Contrasemnează                          

 Preşedinte de şedinţă              Secretar General al Municipiului Carei   

                          FAZAKAS Zoltán                                     cj. Adela-Crina OPRIȚOIU           
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