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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 21.10.2022, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

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

de 21.10.2022, 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 19.10.2022. 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 cofinanţării cu 10%  a listei de investiţii de la Spitalul 

Municipal Carei, pentru anul 2023– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2022-

2023 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat  – inițiator dl. Primar Eugen Ko-

vács 

 

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

juridică pentru depunrea contestației împotriva Anexei F-PO.DGPOR.DAP.I.7.10.29 co-

municat de MDLPA, referitor la Contractul de Finanțare cod SMIS 121471 „Eficientizarea 

și modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Carei”– inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

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

etapa Studiu de Fezabilitate precum și elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiec-

tivul de investiție „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE – ZONA NORD – 

MUNICIPIUL CAREI”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității investiției și întocmirea doc-

umentației tehnico-economice aferente etapa DALI pentru investiția ”Reabilitarea și mod-

ernizarea Colegiului Tehnic Iuliu Maniu din Municipiul Carei”– inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității investiției și întocmirea 

documentației tehnico-economice aferente etapa DALI pentru investiția ”Reabilitarea și 

modernizarea strada Agoston din Municipiul Carei”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa DALI 

aferentă obiectivului de  investiții ”Reabilitarea strada Constantin Mille în Municipiul 

Carei”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității investiției și întocmirea 

documentației tehnico-economice aferente etapa DALI pentru investiția ”Extindere și 

modernizare drum sat Ianculești (de la intrare până la zona de agrement a lacului)”– inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Ordinea de zi suplimentară 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 

sursa F pe anul 2022 al  Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Carei în 

domeniul public al Municipiului Carei a terenului extratravilan înscris în C.F. nr. 113182 

Carei, nr cad 113182 în suprafață de 77.492 mp, situat pe str. Tireamului– inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a obiectivelor de investiție cuprinse 

în „ PUZ – Introducere în intravilan – Zonă de instituție și servicii în Municipiul Carei, strada 

Tireamului, nr. cad.  113182, titular UAT Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
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4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 166/16.10.2020 privind aprobarea Acordului 

de parteneriat încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Admin-

istrativ Teritorială Carei pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-

Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programe 2021-2027 pe dome-

niile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice ( tabere șco-

lare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu po-

tențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 

drumuri de legătură” - proiect 2 ” Dezvoltarea integrată și durabilă a patrimoniului și tur-

ismului cultural în Municipiul Carei – Complex Castel Karolyi și Parc Dendrologic – etapa a 

II-a ” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

etapa Studiu de Fezabilitate 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 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității investiției „Eficientizarea 

serviciului de transport public călători al Municipiului Carei”– inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării gărzii la domiciliu de către medicii special-

iști, biologii și chimiștii din cadrul Laboratorului de analize medicale al Spitalului Municipal 

Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 

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

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

 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul BONTEA DAN-GABRIEL - preşedinte de 

şedinţă. 
 

 Participă la şedinţa extraordinară Secretarul General al Municipiului Adela-Crina Oprițoiu, 

Doamna Director al Direcției Tehnice Carmen Egli,  Doamna Director Economic Gindele Emese, Șef 

Serviciu Proiecte, Programe de Dezvoltare Locală Diana Bochiș, delegatul sătesc, reprezentanții presei,  

  

Lipsesc următorii consilieri locali: Domnul BINDER EUGEN, Doamna HALLER ERIKA-

TÜNDE, Domnul KEIZER LUDOVIC, Domnul ROMAN ADRIAN, Doamna TÓTH ENIKŐ, Doamna 

VÉNIG GABRIELA. 
  

 Participă la ședința extraordinară următorii consilieri:     

                           

1. Domnul BONTEA DAN-GABRIEL       

2. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN 

3. Domnul CSIZMADIA ZSOLT 

4. Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR 

5. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA 

6. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE       

7. Domnul MERCA IOAN   

8. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN       

9. Domnul PETKES IOSIF 

10. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT       

11. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI 

12. Doamna TODEA CARMEN      

13. Domnul UJLAKI GÁBOR 
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Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: bină ziua. Bine ne-am reîntâlnit în ședința extraordinară a 

Consiliului local al Municipiului Carei, avem pe ordinea de zi 10 proiecte de hotărâre la care avem o ordine 

suplimentară cu alte 7 proiecte pe ordinea de zi și, ca să avem cireașa de pe tort, mai avem un proiect de 

hotărâre tot la ordinea de zi suplimentară.  

 

  Se supune la vot ordinea de zi împreună cu punctele suplimentară și se aprobă cu 

unanimitatea voturilor celor 13 consilieri locali prezenți în sală. 

  

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

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

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: nu este nimeni prezentă în sala de ședințe  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?                    

         

 Proiectul se aprobă cu 13 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 

 

 Intră în sală, Doamna HALLER ERIKA-TÜNDE, Doamna TÓTH ENIKŐ, Doamna VÉNIG 

GABRIELA, Domnul KEIZER LUDOVIC.  

 

 În sală sunt prezenți 17 consilieri locali cu drept de vot. 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?                    

         

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

 

      3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării cu 10%  a listei de investiţii de la Spitalul 

 Municipal Carei, pentru anul 2023– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

                             

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?                    

         

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

 

     4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2022-2023 

 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 
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Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?                    

         

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

 

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

pentru depunrea contestației împotriva Anexei F-PO.DGPOR.DAP.I.7.10.29 comunicat de MDLPA, 

referitor la Contractul de Finanțare cod SMIS 121471 „Eficientizarea și modernizarea sistemului de 

iluminat public din Municipiul Carei”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

În sala de ședințe intră și domnul primar Eugen Kovács. 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?                    

         

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

 

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

etapa Studiu de Fezabilitate precum și elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de 

investiție „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE – ZONA NORD – MUNICIPIUL 

CAREI”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?                    

         

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

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității investiției și întocmirea docu-

mentației tehnico-economice aferente etapa DALI pentru investiția ”Reabilitarea și modernizarea 

Colegiului Tehnic Iuliu Maniu din Municipiul Carei”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?                    

         

 Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității investiției și întocmirea 

documentației tehnico-economice aferente etapa DALI pentru investiția ”Reabilitarea și 

modernizarea strada Agoston din Municipiul Carei”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?                    

         

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

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa DALI aferentă 

obiectivului de  investiții ”Reabilitarea strada Constantin Mille în Municipiul Carei”– inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 
 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?                    

 Domnul Primar: inclusiv ieșirea spre Oradea, B-dul 25 Octombrie, noi intenționăm să depunem și 

la POR de aceea avem nevoie de aceste studii, să finalizăm, astea se pot depune pe mobilitate pe POR, 

sperăm noi cât de repede, când încep sesiunile. 

        

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

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității investiției și întocmirea 

documentației tehnico-economice aferente etapa DALI pentru investiția ”Extindere și modernizare 

drum sat Ianculești (de la intrare până la zona de agrement a lacului)”– inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
 
  

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?                    

         

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

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

F pe anul 2022 al  Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

  

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: am luat la cunoștință 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?                    
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 Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Carei în 

domeniul public al Municipiului Carei a terenului extratravilan înscris în C.F. nr. 113182 Carei, nr 

cad 113182 în suprafață de 77.492 mp, situat pe str. Tireamului– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?                    

         

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

13. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a obiectivelor de investiție  cuprinse 

în „ PUZ – Introducere în intravilan – Zonă de instituție și servicii în Municipiul Carei, strada 

Tireamului, nr. cad. 113182, titular UAT Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?                    

         

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

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 166/16.10.2020 privind aprobarea Acordului de 

parteneriat încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Ter-

itorială 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, regen-

erare 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 in-

teres 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 ” – in ițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?                    

 Doamna Bochiș: s-au modificat acele sume pe care le aveți în raportul de specialitate, au apărut 

niște cheltuieli pentru studii care în faza de proiectare încă nu se știa ce costuri va presupune. Acesta este 

modificarea până în momentul de față, acele cheltuieli neeligibile nu fac parte din acord. 

        

 Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
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15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului  General, 

etapa Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Dezvoltarea in tegrată și durabilă a 

patrimoniului și turismului cultural în Municipiul Carei – Complex Castel Károlyi și Parc Dendro-

logic – etapa a II-a”– inițiator dl. Primar Eugen  Kovács 
 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?                    

 Domnul Keizer: dacă ar putea să ne explice puțin doamna Carmen. 

Doamna Egli: este vorba de accesarea unui nou proiect pentru Complex Castel Károlyi și Parc 

Dendrologic etapa a II-a, în mare parte arată ca o descrierea intervenților care se vor face altele decât cele 

făcute în primul proiect, cel de reabilitare și modernizare a Castelului Károlyi, dacă vreți vă reamintesc, la 

Castelului Károlyi este vorba în special de pivniță, care a rămas neamenajată, a fost sfatul proiectantului 

să se usuce, pentru că era plină de umiditate, include și un sistem de drenaj, în consecință se va finaliza și 

acest subsol și se va monta centrala termică astfel se va elibera spațiul de la parte, unde se află acum 

centrala termică, și se va amenaja un spațiu expozițional. O să mai fie lucrări la mansardă, lucrări de 

modernizare și dotare, înlocuirea tâmplăriilor și refacerea lor. Acestea ar fi în mare intervențiile la Castel. 

Domnul Primar: nu toată tâmplăria. 

Doamna Egli: nu, nu. În acest proiect am vrea ca să punem întreg spațiul și toată zona la punct, cât 

de cât, să nu mai fie nevoie de intervenții în următorii ani, plus că din cauza efiecienței energetice și 

posibilității de a avea o licență energetică la Castel sunt limitate, vom opta pentru organizarea unui sisteme 

pe pompă de căldură, pentru modernizarea sistemului de încălzire, modernizarea sistemului electric. 

Organizăm tot felul de evenimente, sistemul energetic abia face față, la activitățile care sunt organizate 

acum în Castel. De asemenea vrem să reabilităm și consolidăm cele 2 anexe, casele servitorilor, mai avem 

intervenții la Baza Sportivă de extinderea vestiarului și facerea tribunei. Astea sunt principalele intervenții, 

le aveți descrise obiectivele în raportul de specialitate. Dacă mai aveți întrebări?  

        

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității investiției „Eficientizarea ser-

viciului de transport public călători al Municipiului Carei”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ? 

 Domnul Primar: am vrea să montăm panouri fotovoltaice la Depou. 

 

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

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării gărzii la domiciliu de către medicii specialiști, 

biologii și chimiștii din cadrul Laboratorului de analize medicale al Spitalului Municipal Carei – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 
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Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ?  

 

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

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli aferent an-

ului 2022 al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil  

Comisia urbanism: aviz favorabil  

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

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

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: vă mulțumesc tuturor și vă doresc o după masă placută. 

 

     

 

  Preşedinte de şedinţă               Secretar General al Municipiului Carei   

                      Dan-Gabriel BONTEA                                cj. Adela-Crina OPRIȚOIU       


