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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 19.01.2023, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

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

de 19.01.2023, 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 13.01.2023 și suplimentat în 

data de 18.01.2023. 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 conferirea titlului Cetăţean de Onoare al Municipiului Carei domnului 

Kovács István – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  domnului Adorján Csaba– 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre aprobarea avizării Regulamentului  serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare, pentru întreaga Arie a Serviciului din județul Satu Mare – inițiator dl. Pri-

mar Eugen Kovács 
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4. Proiect de hotărâre desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisia de concurs / 

comisia de soluționare a contestațiilor pentru postul de director medical în cadrul Spitalului 

Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Diverse 

 

 SUPLIMETAT CU URMĂTOARELE PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de 

venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 229/05.11.2021 pentru aprobarea documentației 

tehnice – etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare 

din Municipiul Carei, jud. Satu Mare ” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

3. Proiect de hotărâre privind modificare HCL nr. 231/08.11.2021 pentru aprobarea documentației 

tehnice – etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare 

din Municipiul Carei, jud. Satu Mare, etapa II-a ” modificată prin HCL nr 316/15.11.2022 – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul Fazakas Zoltán - 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 15 consilieri, lipsește domnul Bontea Dan-Gabriel, 

domnul consilier Hagó Attila-Nándor, domnul consilier Roman Adrian, domnul consilier Timoc Titel-

Andrei. 
   

 Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: bună ziua domnelor și domnilor. Bine ați venit la ședința ordinară 

a Consiliului local din data de 19 ianuarie. Avem procesele verbale ale ședințelor anterioare care se supun la 

vot: 

- PV din 15 noiembrie se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri 

- PV din 28 noiembrie se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri 

- PV din 12 decembrie se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri 

- PV din 15 decembrie se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri 

- PV din 20 decembrie se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri 

- PV din 22 decembrie se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri 

- PV din 29 decembrie se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri 

- PV din 11 ianuarie se aprobă cu 15 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 15 consilieri locali. 

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

 

      1. Proiect de hotărâre conferirea titlului Cetăţean de Onoare al Municipiului Carei domnu-

  lui Kovács István – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

 Intră în sală domnul consilier Bontea Dan-Gabriel. 

 În sală sunt 16 consilieri locali din 19. 

 

     2. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  domnului Adorján Csaba – 

 inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

       3. Proiect de hotărâre aprobarea avizării Regulamentului  serviciului de alimentare cu apă și 

 de canalizare, pentru întreaga Arie a Serviciului din județul Satu Mare – inițiator dl. 

 Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

     4.  Proiect de hotărâre desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisia de concurs / 

comisia de soluționare a contestațiilor pentru postul de director medical în cadrul Spitalului 

Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: discuții în plen 

Comisia urbanism: discuții în plen 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ?  

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: ca și lider al formațiunii UDMR cu Forumul German, noi 

am discutat înaite în comismii și propunem din partea formațiunii pe domnul Leitner Róbert și așteptăm 

propunerile de la celelalte partide. 

Domnul Primar: doamna Secretar câți membrii trebuie să fie? 

Doamna Secretar: 2 consilieri în comisia de concurs și 2 consilieri în comisia de contestații. 
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Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: atunci domnul Leitner în comisia de concurs și în comisia 

de contestații domnul Roman Adrian. Dar nu e prezent, dacă nu e prezent poate fi propus?  

Domnul Primar: eu aș propune pe doamna Tóth Enikő. 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: atunci în comisia de contestații doamna Tóth Enikő. 

Domnul Bontea: din partea PNL, având în vedere că sunt în consiliul de Administrație al 

Spitalului, îl propun pe subsemnatul, în comisia de concurs iar în comisia de contestații îi las pe colegii 

de la PSD să propună. 

Doamna Todea: din partea PSD domnul Binder Eugen în comisia de contestații. 

Domanul Primar: doamna Secretar, dacă sunt doar aceste propuneri se poate vota deschis? 

Doamna Secretar: dacă dumneavoastră propuneți și se supune la vot, atunci da. 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: supun la vot, votul deschis. 

 

Se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 

 

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

 

      5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de 

venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

   

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

 

      6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 229/05.11.2021 pentru aprobarea 

documentației tehnice – etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și 

canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu Mare ” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

  

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ? 

   

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

 

       7. Proiect de hotărâre privind modificare HCL nr. 231/08.11.2021 pentru aprobarea 

documentației tehnice – etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și 

canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu Mare, etapa II-a ” modificată prin HCL nr 

316/15.11.2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 
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Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: dacă dorește cineva să intervină ?  

 

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

 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: am terminat punctele de pe ordinea de zi, urmează punctul 

Diverse. 

Doamnul Primar: sunt doamnele prezente, aș vrea să le dați posibilitatea să prezinte o problemă 

de pe strada Morii, doamna Orosz m-a rugat să comunic, dar puțină răbdare, am câteva lucruri pe care 

vreau să vi le comunic. Dacă totul merge în regulă în prima săptămână al lunii februarie vom discuta 

despre buget, lucrăm la întocmirea bugetului, spere u că până atunci nu mai trebuie să convocăm altă 

ședință. Ședința de aprobarea bugetului local o s-o programăm în prima săptămână cel mai rău caz a 

doua săptămână a lunii februarie. Cifrele preliminare nu sunt nici foarte bune nici foarte proaste, să 

sperăm că vom reuși să ne descurcăm din sumele alocate. Înaite de a o ruga pe doamna Orosz să ia 

cuvântul, noi pe acest an din creditul care ne-a rămas am planificat și vom scoate la licitație următoarele 

străzi: Nyulhát, Morii, Makar Alajos, Văcărescu, Jozsef Attila, Grof Karoly Sandor, Steo Iosif, acestea 

sunt programate. Domana Orosz probabil că o să spuneți cum e pe strada dumneavoastră. 

Doamna Orosz: este o situație gravă pe strada noastră, având pe stardă 2 firme și în urma ploilor 

din ultima vreme nu mai putem umbla pe stradă din cauza gropilor și a noroaielor. Pentru asta am vrut 

să vin aici. Suntem mulți pe acea stradă, am avut promisiuni că se va face strada, acum câțiva ani a fost 

pregătit pentru asfaltare dar asfaltul nu a mai ajuns. Toate utilitățile noi locatarii am introdus pe acea 

stradă, deci pe banii noștrii a fost făcut tot. Și noi plătim impozite la fel ca toți ceilalți și am dori și noi 

să putem ieși pe stradă fără să călcăm în noroaie. 

Domnul Primar: din nefericire a rămas printre ultimele, din nefericire întortocheată situație aveți. 

Nu știu cum s-a putut face la vremea respectivă, curbă încoace, curbă încolo, strâmtă dar din păcate nu 

e o stradă în adevăratul sens al cuvântului. Se va face în acest an. 

Doamna Orosz: au fost și accidente acolo… 

Domnul Primar: nu înțeleg cum puteți face accident pe strada aia. 

Doamna Orosz: pentru că nu este trotuar. 

Domnul Primar: înseamnă că nu-i atent cel care merge pe acolo. 

Doamna Orosz: era bătrână, a căzut și ambele mâini si le-a fracturat. Eu aș vrea să vă invit să 

veniți să vedeți despre ce e vorba și pe domnii consiglieri cum arată și cum trăim noi în zilele de azi. 

Domnul Bontea: domnule Primar, ați făcut următoarea afirmație că vor fi făcute, puteți să 

exemplificați ce înseamnă? 

Domnul Primar: anul ăsta, domnule consilier, ați votat o listă de investiții din credit, această listă 

cuprinde și strada Morii. 

Domnul Bontea: dacă îmi permiteți aș merge mai departe și aș spune în felul următor, în aceiași 

situație se află și strada Moricz Zsigmond, tot o stradă cu probleme dar care nu apare dar nu este cuprins 

în acea listă. Vă rog să țineți cont și de aceasta și să vedem ce putem face și cu acea stradă. 

Doamna Venig: acea stradă este asfaltată. 

Domnul Bontea: nu au canalizare de aceea am întrebat ce cuprinde a se face pe străzile respective 

ca să știm ce și unde se poate cuprinde și strada Moricz Zsigmond. 

Domnul preşedinte Fazakas Zoltán: mulțumesc pentru participare, încheiem ședința de azi.  

 

 

                Contrasemnează                         

 Preşedinte de şedinţă              Secretar General al Municipiului Carei   

                FAZAKAS Zoltán                                     cj. Adela-Crina OPRIȚOIU           
  


