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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 31.10.2022, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

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

de 31.10.2022, 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 28.10.2022. 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 utilizării a excedentului bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Carei în 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 documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 

imobilului teren, identificat prin CF 113805 Carei, nr. cad. 113805, situat în Carei, str. Tire-

amului nr.86 A, B, C  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

unui imobil - teren în suprafață de 1000 mp, înscris în CF 108920 Carei, respectiv imobil - 

teren în suprafață de 3000 mp, înscris în CF 108686, situate în Carei, Calea Armatei Române 

nr.72 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscri-

ere a unui drum în domeniul public al Municipiului Carei, situat în intravilanul Municipiului 

Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscri-

ere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei, situat în intravilanul Municipiului 

Carei, în suprafaţă de 6508 mp – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscri-

ere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei, situat în intravilanul Municipiului 

Carei, în suprafaţă de 26.263 mp  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea necesității și oportunității, a indicatorilor tehnico-

economici și a Devizului General, etapa Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție 

„ADAPTAREA LA TEREN – BAZA SPORTIVĂ TIP 1” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

etapa Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Eficientizarea serviciului de 

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

 

10. Proiect de hotărâre privind participarea în cadrul proiectului cu titlul “REALIZARE PISTE 

PENTRU BICICLETE ÎN LOCALITĂȚILE CAREI, CAMIN, FOIENI, PETREȘTI, 

URZICENI, DOBA, MICULA, VIILE SATU MARE, JUDETUL SATU-MARE” – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre pentru revizuirea Anexei la HCL nr 230/05.09.2022, revizuită prin Anexa 

la HCL nr 215/23.08.2022 pentru revizuirea Anexei 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– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 

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

şedinţă. 

 Participă la şedinţa extraordinară domnul Viceprimar al Municipiului Ludovic Keizer, cj. Erika 

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

reprezentanții presei, 

  

Lipsesc motivați, Domnul CSIZMADIA ZSOLT, Doamna HALLER ERIKA-TÜNDE, Domnul 

MERCA IOAN, Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN. 
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 Participă la ședința extraordinară desfășurată următorii consilieri:     

                           

1. Domnul BINDER EUGEN 

2. Domnul BONTEA DAN-GABRIEL       

3. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN 

4. Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR 

5. Domnul KEIZER LUDOVIC 

6. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA 

7. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE        

8. Domnul PETKES IOSIF 

9. Domnul ROMAN ADRIAN  

10. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT       

11. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI 

12. Doamna TODEA CARMEN      

13. Doamna TÓTH ENIKŐ 

14. Domnul UJLAKI GÁBOR 

15. Doamna VÉNIG GABRIELA  

 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la ședința 

extraordinară a Consiliului local. Avem pe ordinea de zi 11 proiecte de hotărâre. 

 

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

locali. 

  

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

cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022  – 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 ?                    

         

 Proiectul se aprobă cu 15 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 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 ? 

                             

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

 

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

imobilului teren, identificat prin CF 113805 Carei, nr. cad. 113805, situat în Carei, str. Tireamului 

nr.86 A, B, C  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  
 

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

imobil - teren în suprafață de 1000 mp, înscris în CF 108920 Carei, respectiv imobil - teren în 

suprafață de 3000 mp, înscris în CF 108686, situate în Carei, Calea Armatei Române nr.72– 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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

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

unui drum în domeniul public al Municipiului Carei, situat în intravilanul 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 ? 

                             

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

 

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

unui teren în domeniul public al Municipiului Carei, situat în intravilanul Municipiului Carei, în 

suprafaţă de 6508 mp – 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 ? 

 

Doamna cj. Erika Silaghi , intervine și menționează că o persoaă, nu și-a exercitat votul. 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel, arată că persoana respectivă este delegatul sătesc și nu 

votează. 

Doamna cj. Erika Silaghi își cere scuze, menționând că nu a avut de unde să știe.              
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Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

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

a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei, situat în intravilanul Municipiului Carei, în 

suprafaţă de 26.263 mp  – 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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

   8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea necesității și oportunității, a indicatorilor tehnico-

economici și a Devizului General, etapa Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție 

„ADAPTAREA LA TEREN – BAZA SPORTIVĂ TIP 1” – 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 ? 

Doamna Egli: este vorba de proiectul nostru Amenajare Baza Sportivă tip 1 finanțată prin CNI. În 

proiectele finanțate de CNI nu sunt eligibile cheltuielile pentru amenajarea terenului, investiția de la acest 

punct se referă la amenajarea terenului, pentru Baza Sportivă.                      

       

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

 

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

etapa Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Eficientizarea serviciului de transport 

public 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 ? 

Doamna Egli: vorbim despre montare de panouri fotovoltaice pe clădirea cu funcțiune Depou de 

pe Calea Armatei Române, nr 88, în vederea eficientizării serviciului. Vrem ca aceste panouri să producă 

sau să ne ajute, atât pentru funcționarea Depoului cât și pentru încărcarea autobuzelor. 

                             

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

 

10. Proiect de hotărâre privind participarea în cadrul proiectului cu titlul “REALIZARE  PISTE 

PENTRU BICICLETE ÎN LOCALITĂȚILE CAREI, CAMIN, FOIENI, PETREȘTI, URZICENI, 

DOBA, MICULA, VIILE SATU MARE, JUDETUL SATU-MARE” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
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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 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: înaite de a da citire ultimului punct, înainte de ședință am 

avut o discuție cu d-na Egli, dânsa mi-a furnizat niște informații care cred că sunt importante pentru noi 

toți, inclusiv pentru opinia publică, așa că îi voi da cuvântul. 

Doamna Egli: înainte de a vă explica care sunt modificările care au fost făcute în interiorul listei, 

vreau să fac o modificare de la poziția 43 se mută valoarea de 14.280 la poziția 44. Acum o să vă explic 

pe scurt care sunt principalele modificări, bănuiesc că le și intuiți pentru că le-am aprobat în ședințele 

anterioare, vorbim despre punctul 41, eficientizarea energetică, investiția despre care v-am vorbit înainte, 

poziția 42, investiție nouă,adaptare la teren Bază Sportivă, poziția 43, reabilitare stradă Constantin Mille 

și poziția 44, este vorba despre o prefinanțare necesară pentru derularea proiectului fințat prin ROHU, este 

vorba despre clădirea situat pe strada Vasile Lucaciu nr 15, care este în reabilitare. La proiectele trans-

frontaliere trebuie să asigurăm noi prefinanțarea urmând să solicităm la rambursare ulterior banii. În rest 

sunt modificări datorate finalizării sau aproape finalizării unor proiecte. Având în vedere că avem ncs-uri 

și nr-uri la final se trage linie, din aceste motive câteva linii bugetare, la proiecte, s-au modificat, vorbim 

despre Somos, Mobilitate 1, Creșă, Școala Vasile Lucaciu. Astea sunt principalele modificări.Dacă doriți 

să  prezint punctual. 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel:Dacă nu, mulțumesc doamnei Director și acum voi da cit-

ire ultimului punct și supun atenției dumneavoastră cu modificările făcute de către doamna Egli. 
  

 

 11. Proiect de hotărâre pentru revizuirea Anexei la HCL nr 230/05.09.2022, revizuită prin Anexa la 

HCL nr 215/23.08.2022 pentru revizuirea Anexei 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 – 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 ? 

 

Proiectul cu modificările și completările făcute ulterior se aprobă cu 15 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă  și  0 abțineri. 

 

Domnul preşedinte Bontea Dan-Gabriel: dacă nu mai dorește să intervină nimeni, vă mulțumesc 

pentru prezență și declar ședința închisă. 

                             

 

 

  Preşedinte de şedinţă        pentru 

                                              Secretar General al Municipiului Carei   

                      Dan-Gabriel BONTEA                                                      cj. Erika SILAGHI      


