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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 02.02.2023, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

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

02.02.2023, 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 27.01.2023 și suplimentat în data de 

31.01.2023. 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 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 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Clubului 

Sportiv Municipal VICTORIA Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Fundaţiei 

Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. PIEŢE 

PARCĂRI S.R.L. Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. CAREI 

TRANS BUS S.R.L.  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

pe anul 2023, sursa C - credite interne– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al  

Spitalului Municipal Carei -  sursa F – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

8. Diverse 
 

 SUPLIMETAT CU URMĂTOARELE PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de hrană la grădiniţele cu program prelungit  – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr 

131/2018, revizuiți prin HCL nr 22/2019 ca urmare a realizării Proiectului Tehnic pentru proiectul 

„Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr 3 Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 23/2019 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr 3 Carei” – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

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

Participă la şedinţa ordinară, domnul Primar al Municipiului ing. Eugen Kovács, Viceprimarul 

Municipiului Keizer Ludovic, Secretarul General al Municipiului Adela-Crina Oprițoiu, Directori și Șefi de 

Servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, delegatul sătesc Oneț Sebastian și reprezentanții 

presei. 
 

 Din 19 consilieri locali sunt prezenți în sală 17 consilieri, lipsește doamna  Haller Erika-Tünde și 

domnul Merca Ioan. 
   

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

a Consiliului local din data de 02 februarie. Avem 7 proiecte de hotărâre suplimentat cu alte 3 proiecte și punctul 

diverse.  
  

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

unanimitatea voturilor celor 17 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 – 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 ? 

 Domnul Primar: este al 19-lea buget pe care îl prezint ca și primar, dacă socotesc din 96. În acei ani 

bugetul în general știam că ne ajunge cam pe primele 6 maxim 8 luni. Investiții, cea mai mare cifră a fost în 

1999 vreo 5 miliarde de lei adică 500.000 de lei, dacă vorbim în bani actuali. Anul trecut realizat încasări  au 

fost 95 milioane de lei și acum ne propunem venituri de 186 milioane de lei din care venituri proprii 45 

milioane. Investițiile 103 milioane proiecte UE, subvenție de la stat o sută și ceva de milioane, diferența fiind 

cheltuieli pentru funcționare. Planificarea cheltuielilor la funcționare am inclus suma de anul trecut. Sunt 

convins că nu va ajunge, este inflație, vom vedea cum va evolua, dar prin rectificări la mijlocul sau la sfârșitul 

anului vom completa sumele unde nu ajung. Trebuie să vă spun că dacă reușim să facem aceste 125 de 

milioane probabil mai trebuie vreo 5 milioane venituri proprii, care vă spun sincer nu știu de unde vom 

adăuga. Ambițiile sunt mari ale noastre privind investițiile, unele musai să le finalizăm, mă refer la proiectele 

europene, pentru că se închide ciclul financiar care de fapt trebuia să se închidă în 2021, România a primit o 

prelungire până în 2023, eu spre că încă 6 luni se va prelungi dar dna Egli spune să nu am speranțe din astea 

că toate informațiile sunt că România nu va mai primi nici o zi prelungire. Avem niște ținte mari să sperăm 

că le și atingem. 

 

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

 

     2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 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 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

       3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al 

Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – 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 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

     4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. 

PIEŢE PARCĂRI S.R.L. 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 ? 
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Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

 

      5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 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 ? 

 Domnul Tempfli: aș vrea să întreb executivul cum stăm cu achiziționarea de autobuze și când se 

preconizează că se vor pune în circulație. 

 Domnul Primar: firma care a câștigat licitația a mai cerut o amânare. 

 Doamna Egli: cam într-o lună, sperăm că în luna martie vor fi livrate, cât despre punerea în funcțiune 

doar din a doua parte a anului. 

 Domnul Primar: eu am avut o discuție cu toate fracțiunile politice din Consiliul local, toată lumea are 

idei și proiecte frumoase pe care le-am putea implementa, am primit și de la unii le voi primii, ne uităm și tot 

ce se poate asimila încercăm să le facem, în schimb acum ne-am uitat 33 de proiecte sau 36? 

 Doamna Secretar: 37 de preiecte. 

 Domnul Primar: 37 de proiecte sunt în derulare. Nu am inclus în această listă de investiții nici 

investițiile pe care le facem din credite, nu am mai intrudus pe cele pe care le-am putea face dar încep să simt 

că nu mai poate nici aparatul să asimileze, să derulăm, dar nici firmele care ar fi potențiali executanți să le 

facă. E bine când vin mulți bani dar să ai cu cine să le și realizezi. Am curajul să spun că atâția bani câți vor 

intra în România și în Carei, anul aceste , nu vor mai intra niciodată. Cred că este ultimul tren prin care 

Europa reușește să facă rost de atâția bani și să fie o infuzie așa mare de bani. Are multe dezavantaje, și 

avantaje. Dezavantajul este că atunci când sunt prea mulți bani se cheltuie forțat și nu întotdeauna eficient, 

plus n-ai cu cine le face. Avem contractele de finanțare semnate dar am emoții când mă gândesc cum naiba 

le finalizăm. Să vorbim mai la concret, de 7 luni trebuia să pornim proiectul cu Centrul multifuncțional, 

datorită firmei care ne-a făcut proiectul am pierdut 7 luni. Azi am primit avizul ISU deci de mâine putem da 

autorizația de construcție. Ne-am chinuit 7 luni și ne judecăm cu firma din Botoșani pentru că ne-au făcut un 

proiect pe care ISU a avut treizeci și ceva de neconcordanțe, nu s-a putut aviza acel proiect pur și simplu. Am 

vrut să vă spun, ok, fiecare vrem să facem câte ceva și toți suntem aici să încercăm să ne punem contribuția 

în schimb trebuie să înțelegeți și capacitatea primăriei de a le asimila. Mult mai multe asimilăm decât orașe 

de dimensiunea noatră. Mulțumesc. 

 

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

 

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

Carei pe anul 2023, sursa C - credite interne– 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 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 
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       7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 

al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – 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 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de hrană la grădiniţele cu program prelungit  – 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 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

9. Proiect de hotărâre pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr 

131/2018, revizuiți prin HCL nr 22/2019 ca urmare a realizării Proiectului Tehnic pentru proiectul 

„Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr 3 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 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 23/2019 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr 3 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 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

  

 Diverse 

 

Domnul preşedinte Hágó Attila-Nándor: dacă are cineva probleme de discutat la cest punct? 



6/6 

 

 

Domnul Fazakas: am așteptat să văd dacă are cineva probleme de discutat, eu nu probleme aș vrea să 

discut. Sâmbătă în parcarea magazinului Auchan va fi un concurs de tăiat porci și cu ocazia asta aș dori să 

invit colegii de la PSD și PNL vă așteptăm cu drag la o pălincă, supă. Vor fi 36 de echipe. Mulțumesc atât 

am vrut să zic. 

Domnul Primar: cei care sunt în Comitetul Director de la Gróf Károlyi să rămâneți pentru 5 minute 

în sală.  

Domnul Fazakas: încheiem ședința, mulțumesc pentru prezență. 

 

 

 

 

                Contrasemnează                         

 Preşedinte de şedinţă              Secretar General al Municipiului Carei   

              Attila-Nándor HÁGÓ                                    cj. Adela-Crina OPRIȚOIU           


