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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 03.03.2023, 

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

 

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

de 03.03.2023, 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 01.03.2023 și suplimentat în data 

de 02.03.2023. 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 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 aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.12.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre privind completarea Listei bunurilor ce apartin domeniului public al 

municipiului Carei, judeţul Satu Mare, care sunt puse la dispozitia S.C APASERV SATU MARE 

S.A , pentru furnizarea serviciilor prevăzute în Contractul de Delegare nr.12313/19.11.2009, bunuri 

definite ca „bunuri de retur" – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării unor poziţii din inventarul 

bunurilor, ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Carei, însuşit prin HCL 44/1999   – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 140/2012 privind acordul de preluare 

în domeniul public al municipiului Carei și în administrarea Consiliului local a imobilului situat în 

Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.40, completată prin HCL 114/2014 a Municipiului Carei, modificată 

prin HCL 158/2018 a Municipiului Carei,  modificată prin HCL 67/2019 a Municipiului Carei – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării/scoaterii din evidență respectiv transferul mijloacelor 

fixe aflate în domeniul public și privat al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin atribuire directă și /sau prin licitație 

publică cu strigare a suprafeței de 33,98 ha pajiște aflată în extravilan, aparținând domeniului 

privat al municipiului Carei, județul Satu Mare potrivit art. 9, alin. (2) din OUG nr. 34 / 2013 privind 

organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente ș i  pentru modificarea ș i  

completarea Legii fondului funciar nr. 18 / 1991 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. nr.110521 

Carei, nr.cad. 110521 în suprafață de 1171 mp situat în Municipiul Carei, str. Ignișului nr.7 – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenurilor intravilane, identificate prin C.F. 

nr.108876 Carei, nr.cad. 108876 în suprafață de 250 mp și C.F. nr.108464 Carei nr cad. 108464, în 

suprafață de 750 mp, situate în Municipiul Carei, Calea Armatei Române nr 74 – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al 

Municipiului Carei asupra imobilului teren înscris în CF nr. 106358  Carei, nr cad 106358 în 

suprafață de 20 mp, situat în Cart. Mihai Viteazul II – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele afectate 

de deflagrația de gaze naturale din 27.02.2022, situate în Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3 

sc B – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre privind scutirea parțială de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul 

situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.36, proprietatea Forumului Democrat al Germanilor – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 2023, 

pentru imobilul situat în Carei, Cart. Eliberării nr. 8/A, aflat în administrarea  C.S. TAPO Carei – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Sectorul Poliţiei de 

Frontieră Carei şi Consiliul Local al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 SUPLIMETAT CU URMĂTOARELE PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății CAREI TRANS 

BUS SRL  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări și a Planului de selecție a 

Administratorului CAREI TRANS BUS SRL  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de selecție a Administratorului CAREI TRANS 

BUS SRL  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Spitalului Municipal 

Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării achiziționării unor echipamente electrocasnice 

necesare dotării blocului alimentar din cadrul Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor care vor fi utilizate de Fundația Centrul de 

Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul Keizer Ludovic - 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 17 consilieri, lipsesc doamna Todea Carmen și doamna 

Vénig Gabriela. 
   

 Domnul preşedinte Keizer Ludovic: bună ziua domnelor și domnilor. Azi vom avea o ședință extraordinară 

și vom avem 21 proiecte de hotărâre. Dacă dumneavostră aveți ceva de adăugat?  

 Domnul Merca: la punctul 9 de pe ordinea de zi nu voi participa la vot. 
  

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 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 Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

31.12.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: am convenit cu domnul Primar să nu tot citesc la fiecare proiect de 

hotărâre că a fost inițiat de dl Primar, știți că dl Primar imițiază proiectele de hotărâre. 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

4. Proiect de hotărâre privind completarea Listei bunurilor ce apartin domeniului public al 

municipiului Carei, judeţul Satu Mare, care sunt puse la dispozitia S.C APASERV SATU MARE 

S.A , pentru furnizarea serviciilor prevăzute în Contractul de Delegare nr.12313/19.11.2009, bunuri 

definite ca „bunuri de retur" – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

 Domnul Primar: APASERV vrea să monteze panouri fotovoltaice la Doba, la stația de epurare dar nu 

erau peste tot terenurile predate lor și acum în proiectul pe care îl depun, bineînțeles asta va fi proprietatea 

noastră dar ei fac proiectul pentru fotovoltaice. 

 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării unor poziţii din inventarul 

bunurilor, ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Carei, însuşit prin HCL 44/1999   – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 
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Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 140/2012 privind acordul de preluare 

în domeniul public al municipiului Carei și în administrarea Consiliului local a imobilului situat în 

Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.40, completată prin HCL 114/2014 a Municipiului Carei, modificată 

prin HCL 158/2018 a Municipiului Carei,  modificată prin HCL 67/2019 a Municipiului Carei – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării/scoaterii din evidență respectiv transferul mijloacelor 

fixe aflate în domeniul public și privat al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin atribuire directă și /sau prin licitație 

publică cu strigare a suprafeței de 33,98 ha pajiște aflată în extravilan, aparținând domeniului 

privat al municipiului Carei, județul Satu Mare potrivit art. 9, alin. (2) din OUG nr. 34 / 2013 privind 

organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente ș i  pentru modificarea ș i  

completarea Legii fondului funciar nr. 18 / 1991 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Doamna Secretar: proiectul de hotărâre este formulat pentru atribuire directă sau licitație publică. Atribuire 

directă se va face în cazul în care va fi o singură solicitare a unei societăți sau persoane fizice/juridice care 

are sediul sau domiciliul pe Ianculești și are animalele din exploatație în Ianculești iar dacă avem mai 

multe solicitări se va scoate această suprafață la licitație publică conform legii. Suprafața despre care 

discutăm este de aproape 34 de hectare. Prețul de pornire va fi stabilit pe baza unui algoritm pe baza 

prețului masei verde stabilit în fiecare an de Consiliul Județean și ni s-a comunicat anul trecut în luna 

octombrie, prețul de pornire va fi de 369 lei la care se mai adaugă o taxă de teren în sumă de 49,19 lei iar 

perioada de închiriere a pășunii va fi de 10 ani. După cum ați văzut în proiectul de hotărâre trebuie să 

stabiliți comisia pentru licitație respectiv pentru soluționare a contestațiilor și vă rog să faceți propunerile, 

5 consilieri locali la care se va adăuga secretariatul care va fi făcut de către colegii de la Serviciul 

Patrimoniu. Și dacă doriți ca votul componenței comisiilor să fie stabilit prin vot deschis sau prin vot 

secret. 

Domnul Primar: domnule președinte eu am o propunerea, cei de la UDMR să aibă 3 consilieri respectiv 

cei de la PSD și PNL câte unul, atunci putem vota deschis, asta trebuie să stabilim în primul rând, apoi să 
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se facă propunerile. 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: atunci trebuie să propunem 5 persoane, din partea PNL? 

Domnul Bontea: din partea PNL sunt eu. 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: din partea PSD? 

Domnul Micovschi: din partea PSD dl Binder. 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: din partea UDMR? 

Domnul Fzakas: din partea UDMR dl Ujlaki... 

Domnul Primar: eu aș propune pe dl Ujlaki, dl Merca că sunt tineri și pe dl Petkes să balansăm situația. 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: domnilor de la PNL și PSD sunteți de acord cu propunerea domnul 

Primar? Dacă da atunci supun la vot cele trei persoane propuse de dl Primar. 

Se supune la vot propunerea și se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 17 consilieri locali.  

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

 Doamna Secretar: ar trebui să propuneți și comisia de soluționare a contestațiilor. 

 Domnul preşedinte Keizer Ludovic: atunci aștept propunerile dumneavostră pentru comisia de 

contestații. 

 Domnul Primar: domnule președinte, eu am o propunere, din comisia de contestații să facă parte dl 

Micovschi, dl Timoc, dna Tóth, dl Csizmadia și dl Lukács-Rákoczi. 

 Domnul preşedinte Keizer Ludovic: stimați colegi, dl Primar a avut o idee dacă sunteți de acord?  

Se supune la vot propunerea și se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 17 consilieri locali.  

 

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

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. nr.110521 

Carei, nr.cad. 110521 în suprafață de 1171 mp situat în Municipiul Carei, str. Ignișului nr.7 – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

 Domnul consilier Merca Ioan nu participă la vot. 

 

Proiectul se aprobă cu 16 voturi pentru,  0 voturi împotrivă, 0 abțineri și 1 consilier nu participă la vot 

(dl consilier Merca). 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenurilor intravilane, identificate prin C.F. 

nr.108876 Carei, nr.cad. 108876 în suprafață de 250 mp și C.F. nr.108464 Carei nr cad. 108464, în 

suprafață de 750 mp, situate în Municipiul Carei, Calea Armatei Române nr 74 – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 
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Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

11. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al 

Municipiului Carei asupra imobilului teren înscris în CF nr. 106358  Carei, nr cad 106358 în 

suprafață de 20 mp, situat în Cart. Mihai Viteazul II – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

12. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele afectate 

de deflagrația de gaze naturale din 27.02.2022, situate în Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3 

sc B – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

13. Proiect de hotărâre privind scutirea parțială de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul 

situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.36, proprietatea Forumului Democrat al Germanilor – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: doamna Haller, domnul Tempfli și nici eu nu participăm la vot. 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

Proiectul se aprobă cu 14 voturi pentru,  0 voturi împotrivă, 0 abțineri și 3 consilieri nu participă la 

vot (doamna Haller, domnul Tempfli și domnul Keizer). 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 2023, 

pentru imobilul situat în Carei, Cart. Eliberării nr. 8/A, aflat în administrarea  C.S. TAPO Carei – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 
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Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Sectorul Poliţiei de 

Frontieră Carei şi Consiliul Local al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: domnul Primar cred că ar trebui să spuneți câteva cuvinte 

Domnul Primar: au primit niște fonduri, ei stau acum la Urziceni, și vor să revină la Carei. 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății CAREI TRANS 

BUS SRL  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

 Domnul Primar: domnule președinte, doamna Secretar ar trebui să vă explice de ce a trebuit să venim 

cu aceste modificări. 

 Doamna Secretar: în 2019 s-a înființat CAREI TRANS BUS SRL la care asociat unic este Primăria 

Municipiului Carei, reprezentat prin Consilul local. Prin acestă societate s-a demarat un proiect prin care        

s-au achiziționat 7 autobuse electrice respectiv au fost reabilitate drumuri din localitate. Având în vedere că 

orașul este asociat unic există un OUG 109 cu Guvernanța Corporativă. Asta înseamnă că organul de 

conducere al societății comerciale cu acționari Statul român sau UAT-uri trebuie să aibă o anumită 

componență. Societatea noastră este SRL, dacă era o societate pe acțiuni eram obligați să alegem consiliu de 

administrație și un administrator... În 2020 printr-o adresă a Ministerului Finanțelor, ni s-a comunicat că 

datorită faptului că avem o societate cu răspundere limitată putem stabili care sunt condițiile de selecție a 

administratorului societății și faptul că nu suntem obligați să urmăm procedurile din OUG 109. Având în 

vedere cele prezentate este necesar modificarea Actului Constitutiv, modificare care constă în următoarele, 

ca dumneavostră preluați atribuțiile consilului de administrație și administratorul va fi selectat în urma unei 

proceduri pe care o stabiliți dumneavostră. Domnule președinte dacă îmi mai permiteți, următoarele puncte 

de pe ordinea de zi se leagă una de cealaltă. La următorul punct, înaite de a demara procedura de selecție a 

administratorului trebuie să aprobe o așa numită scrisoare de așteptări. În aceste document se regăsesc toate 

solicitările dumneavoastră pe care le aveți față de candidații pentru funcția de Administrator al societății. Pe 

baza acestei scrisori se va face planul de selecție se reia în mare tot ceea ce se regăsește în scrisoarea de 

selecție. Condițiile esențiale pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor fi candidați la funcția de 

Administrator sunt studiile economice, juridice sau tehnice și activitate de minim 5 ani de management ai 

unor societăți comerciale cu un profil similar al CAREI TRANSBUS SRL. Aceste 2 condiții sunt stabilite de 

OUG 109. Selecția se va face pe 2 paliere, primul cel al dosarelor care vor fi analizate de comisia de selecție, 

care va admite sau respinge aceste candidaturi iar candidații admiși vor trecuți pe o listă. A doua etapă va fi 

interviul și înaintarea scrisorii de intenție, scrisoare de intenție care are un format standard stabilit prin HG 

722 și trebuie realizat pe baza scrisorii de așteptări care trebuie depusă în termen de 15 zile. Ulterior urmează 

regulamentul de selecție pe care îl va aplica comisia de selecție formată din 5 consilieri locali.  
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 Domnul preşedinte Keizer Ludovic: avem nevoie de consiliu de administrație? 

 Doamna Secretar: rolul Consiliului de administrație este preluat de către Consiliul local.  

 

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

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări și a Planului de selecție a 

Administratorului CAREI TRANS BUS SRL  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de selecție a Administratorului CAREI TRANS 

BUS SRL  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : discuții în plen 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

Domnul Fazakas: aici trebuie să propunem candidații. Din partea UDMR îi propunem pe domnii 

Roman Adian, Lúkács-Rákoczi Levente și Merca Ioan. 

Domnul Bontea: îl propun de dl Timoc. 

Domnul Binder: îl propun pe dl Micovschi. 

Domnul Fazakas: pentru comisia de contestații îi propunem pe domnii Csizmadia Zsolt, Fazakas 

Zoltán și Leitner Róbert-Attila. 

Domnul Timoc: dl Bontea. 

Domnul Micovschi: dl Binder. 

  

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

 

Domnul Primar: domnule președinte, toată lumea ne întreabă când vor porni autobusele, eu voi spune când 

comisiea se va decide, și când vom găsi și șoferi sa avem și avize. Cinstit mi-e frică, noi ne grăbim, sper 

să avem clienți pentru autobuse. Va trebui să votați și tarifele, rugămintea mea e să vă întâlniți cât de 

repede. 

Doamna Secretar: este prevăzut și calendarul, punct de pornire este 10 martie dar dacă doriți se poate 

modifica. Noi am redus termenele la minim. 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: nu va fi ușor, dar am mai trecut noi și prin altele. Sunt străzi pe care 

va circula autobusul și poate colegii noștri ne-ar putea ajuta, unde ar mai trebui semnalizatoare sau 

modificări de trasee, dacă aveți idei să ne ajutați.  

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Spitalului Municipal 

Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 
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Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării achiziționării unor echipamente electrocasnice 

necesare dotării blocului alimentar din cadrul Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

Domnul Primar: domnule președinte, aș vrea să vă informez în primul rând, am avut mai multe discuții cu 

conducerea Spitalului. Nu am reușit să punem pe ordinea de zi tot ce ne-am dorit din partea lor, în 

următoarea ședință vom pune și celelate. Eu am promis că ceea ce cer ei în valoare de 85.000 lei să finațeze 

orașul, au mai cerut un ecograf de 70.000 de lei dar la negociere am constatat că au primit 10 ecografe. 

Celelalte 2 subiecte le vom discuta la monentul respectiv. 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

21. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor care vor fi utilizate de Fundația Centrul de 

Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: consult comisiile 

Comisia economică : aviz favorabil 

Comisia învățământ: aviz favorabil 

Comisia urbanism: aviz favorabil 

Comisia juridică: aviz favorabil 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: dacă dorește cineva să intervină ? 

  

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

 

Domnul preşedinte Keizer Ludovic: mulțumesc pentru participare, domnul Primar ați mai avut o 

informare, chiar am spus colegelor noastre că la ședințele extraordinare nu avem punctul Diverse, dar facem 

o excepție, dumneavoastă ați primit pentru luare la cunoștință. Vă mulțumesc pentru participare.  

 

 

                Contrasemnează                         

 Preşedinte de şedinţă                  Secretar General al Municipiului Carei   

                  Ludovic Keizer                                          cj. Adela-Crina OPRIȚOIU           


