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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 13.02.2023, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

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

de 13.02.2023, 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 10.02.2023 și suplimentat în data 

de 13.02.2023. 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/ pagina de facebook 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 bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei 

pe anul 2023, sursa E – venituri proprii învățământ   – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli ale 

Municipiului Carei la 31.12.2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

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

31.12.2022 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 



2/9 

 

 

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

31.12.2022 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

31.12.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – venituri 

proprii învățământ, ale Municipiului Carei la 31.12.2022– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – credite 

interne ale Municipiului Carei la 31.12.2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

31.12.2022 al Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

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

Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție „Eficientizarea serviciului de transport public călători 

al Municipiului Carei ” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea necesității și oportunității investiției „Amenajare sens 

giratoriu pe B-dul 25 Octombrie, intersecția cu str. Petőfi Sándor și str. Viilor, în Municipiul Carei” 

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea constituirii comisiei pentru inițierea și negocierea prețului 

de achiziționare a imobilelor din Municipiul Carei necesare realizării investițiilor de interes public 

ale Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a imobilului 

situat în Municipiul Carei, str. Kaffka Margit nr 6 în favoarea Clubului Copiilor Carei  – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 
 

13. 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 – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

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

imobil-teren, cota de 4990/67600 din 689 mp, înscris în CF 113604 Carei, nr cad 113604, situat în 

Carei, str. Progresului nr 19– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

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

imobil-teren, cota de 381/1526 mp, înscris în CF 113979 Carei, nr top 756/1, 757/1, situat în Carei, 

Calea Mihai Viteazul nr 28 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe,  

aparținând patrimoniului Municipiului  Carei – domeniul privat – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
 

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

de specialitate al Primarului Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

18. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat 

în Carei, str. Tireamului nr. 75, proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei – inițiator dl. 
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Primar Eugen Kovács 

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării participării echipei de robotică a Scolii cu clasele 

I-VIII nr.1 Carei la evenimentul I-Fest II SCHEDULE 2023 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea finanțării achiziționării a trei uși rezistente la foc de către 

Spitalul Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru anul 

2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore, apte de muncă 

din familiile beneficiare de ajutor social – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 

 SUPLIMETAT CU URMĂTOARELE PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 

1. Proiect de hotărâre privind atestarea fondului locativ gestionat de către Biroul Administrare 

Locuințe din cadrul Direcției de Asistență Socială – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Organizația Caritas a 

Diecezei Satu Mare privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani, a spaţiului în 

suprafaţă totală de 259 mp,  din imobilul  situat în Carei, str.Someș nr.9, în favoarea Primăriei 

Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul Hágó Attila-Nándor - preşedinte de şedinţă. 
 

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

General al Municipiului Adela-Crina Oprițoiu, Directori și Șefi de Servicii din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, reprezentanții presei. 
 

 Din 19 consilieri locali sunt prezenți în sală 16 consilieri, lipsesc doamna Haller Erika-Tünde, domnul 

Keizer Ludovic și doamna Tóth Enikő. 
   

 Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: bună ziua domnelor și domnilor. Bine ați venit la ședința 

extraordinară a Consiliului local din data de 13 februarie. Avem 21 proiecte de hotărâre suplimentat cu alte 2 

proiecte de hotărâre și procesele verbale din ședințele anterioare.  
  

 Se supune la vot procesele verbale: 

- PV din 19 ianuarie se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri 

- PV din 2 februarie se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri 

- PV din 8 februarie se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri 
  

Se supune la vot ordinea de zi împreună cu proiectele de hotărâre suplimentare și se aprobă cu 

unanimitatea voturilor celor 16 consilieri locali. 

 

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

 

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

Carei pe anul 2023, sursa E – venituri proprii învățământ – inițiator dl. Primar Eugen Kovács  

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 
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Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli ale 

Municipiului Carei la 31.12.2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

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

31.12.2022 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

4.  Proiect de hotărâr privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.12.2022 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei e– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

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

31.12.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L. – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

 

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – venituri 

proprii învățământ, ale Municipiului Carei la 31.12.2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – credite 

interne ale Municipiului Carei la 31.12.2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

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

31.12.2022 al Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

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

Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție „Eficientizarea serviciului de transport public călători 

al Municipiului Carei ”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității investiției „Amenajare sens 

giratoriu pe B-dul 25 Octombrie, intersecția cu str. Petőfi Sándor și str. Viilor, în Municipiul Carei” 

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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Doamna Egli: aș vrea să fac o îndreptare de eroare, la art.2 privind demararea achiziției privind 

întocmirea documentației tehnico-economice în vederea demarării investiției. Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 
  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei pentru inițierea și negocierea 

prețului de achiziționare a imobilelor din Municipiul Carei necesare realizării investițiilor de 

interes public ale Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

 Domnul Primar: comisie are Consiliul local dar acum s-a prezentat expertiza care a stabilit prețul, 

comisia are menirea să negocieze cu cei 2 proprietari, principiul este că trebuie să plătin cât valorează dar nu 

vreau să păcălim pe nimeni, nu pornim cu ideea de a ne bate joc de cineva. 

 Doamna Venig: noi, membrii comisiei avem dreptul să votăm la acest punct? 

 Domnul Primar: sigur, voi nu aveți interes personal nici unul dintre voi. 

 

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a 

imobilului situat în Municipiul Carei, str. Kaffka Margit nr 6 în favoarea Clubului Copiilor 

Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

13. 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 

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 
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14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a 

unui imobil-teren, cota de 4990/67600 din 689 mp, înscris în CF 113604 Carei, nr cad 113604, 

situat în Carei, str. Progresului nr 19– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

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

unui imobil-teren, cota de 381/1526 mp, înscris în CF 113979 Carei, nr top 756/1, 757/1, situat 

în Carei, Calea Mihai Viteazul nr 28 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe,  

aparținând patrimoniului Municipiului  Carei – domeniul privat – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

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

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 
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18. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul 

situat în Carei, str. Tireamului nr. 75, proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării participării echipei de robotică a Scolii cu 

clasele I-VIII nr.1 Carei la evenimentul I-Fest II SCHEDULE 2023 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea finanțării achiziționării a trei uși rezistente la foc de 

către Spitalul Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru 

anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore, apte 

de muncă din familiile beneficiare de ajutor social – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.  

 

 



9/9 

 

 

22. Proiect de hotărâre privind atestarea fondului locativ gestionat de către Biroul Administrare 

Locuințe din cadrul Direcției de Asistență Socială – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

Domnul Primar: aici încercăm să categorisim tipurile de locuințe. Avem 119 locuințe sociale, 27 de 

necesitate, 87 ANL și 130 de locuințe aflate în proprietatea statului. Apropo în vara asta mi-au promis cei 

de la Agenția Națională a Locuințelor se vor finaliza cele 52 de locuințe ANL, deci portofoliul va mai 

crește. Avem și bătaie de cap cu acestea dar să ne bucurăm că vom avea mai multe locuințe pentru cei 

care solicită asemenea locuințe.   

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Organizația Caritas a 

Diecezei Satu Mare privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani, a spaţiului în 

suprafaţă totală de 259 mp,  din imobilul  situat în Carei, str.Someș nr.9, în favoarea Primăriei 

Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul Primar: formularea nu-i prea ok, noi primim în folosință gratuită nu noi dăm. Acolo a 

funcționat clubul pensionarilor, vrem să continuăm pentru că cei de la Caritas după 2 ani de zile nu au pornit. 

Avem solicitări, eu cred că a fost o activitate frumoasă și merită să sprijinim, noi vom plăti încălzirea, apa 

practic regia acestei unități, o persoană fizică va lucra acolo, finanțat de altcineva. Merită pensionarele și 

pensionarii un loc unde să se adune.  

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: vă doresc o după masă frumoasă. La revedere. 

 

 

 

                Contrasemnează                         

 Preşedinte de şedinţă              Secretar General al Municipiului Carei   

              Attila-Nándor HÁGÓ                                    cj. Adela-Crina OPRIȚOIU           


