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MINUTA
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Satu Mare din data de 16.04.2021
Ședinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare a
fost convocată pe data de 16.04.2021, la ora 14:00, prin Dispoziția Primarului
nr.269/08.04.2021, în conformitate cu prevederilor art. 133 alin.(2), lit.a)
art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit.b) şi art. 135 alin.(4) şi (5) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare, precum și prevederile H.G.nr.293/10.03.2021 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 şi
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia, pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Convocarea consilierilor la ședința extraordinară s-a efectuat prin
mijloace electronice, fiind astfel transmis pe e-mail în data de 9 aprilie 2021
convocatorul nr.21146/08.04.2021, prin care au fost invitați consilierii locali
să participe la ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Satu
Mare din data de 16.04.2021. Ședința are loc în sala mare de ședințe a
Consiliului Județean Satu Mare. Publicitatea şedinţei s-a realizat prin
publicarea ordinii de zi în data de 12.04.2021, în presa locală de limba
română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției
nr.269/08.04.2021 şi prin afişare la avizierul instituţiei a procesului-verbal de
afişare nr.21150/08.04.2021. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a
şedinţei, au fost afişate pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local –
Proiecte de hotărâri.
Premergător ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din
data de 16.04.2021, au fost convocate comisiile de specialitate ale consiliului
local pentru acordarea avizelor la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de
zi. Avizele au fost transmise on-line tuturor consilierilor locali înaintea
ședinței ordinare, conform prevederilor art.136 alin.(7).
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din
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data de 16.04.2021 sunt conduse de către domnul consilier Gáti Ștefan
conform prevederilor H.C.L. Satu Mare nr. 58/25.03.2021 privind alegerea
președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru
luna aprilie 2021.
La şedinţa ordinară a consiliului local participă din partea executivului:
dl primar - Kereskényi Gábor, dl administrator public -Masculic Csaba, d-na
secretar general - Mihaela Maria Racolța, d-na Ursu Lucica -director executiv,
d-na Borbei Terezia – şef al Serviciului Buget, d-na Marinescu Anca- șef al
Biroului Învățământ, dl Szucs Zsigmond -șef al Serviciului Investiții
Gospodărie, d-na Natalia Covaci-șef al Serviciului Comunicare, coordonare
instituții subordonate, dl Tincu Vasile – director D.I.T.L.Satu Mare, dl Crișan
Sorin- șef al Serviciului Impunere, constatare, control, din cadrul D.I.T.L.
De asemenea la lucrările ședinței mai participă din cadrul instituțiilor
subordonate consiliului local: dl Butka Gergely -director al Centrului
Cultural G.M. Zamfirescu, dl Bălaj Adrian - director al D.A.S. Satu Mare, dl
Bozai Cristin - director al A.D.P. Satu Mare, dl Bujor Ionuț - director al
Transurban Satu Mare, dl Muntean Ciprian – contabil al C.S.M. Satu Mare.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Bună ziua! Declar deschisă
ședința extraordinră a Consiliului Local Satu Mare de azi 16 aprilie 2021,
convocată prin Dispoziția Primarului municipiului Satu Mare
nr.269/08.04.2021. Ieri am primit o veste tristă despre trecerea în eternitate a
fostului președinte al C.S.M. Satu Mare și fost consilier local Laszlo Fogel.
Cred că toată lumea l-a cunoscut, a fost consilier local, reprezentant al
sătmărenilor timp de douăzeci de ani, pe durata a cinci mandate a consiliului
local. A fost șeful grupului de consilieri locali U.D.M.R. În ultima perioadă a
fost directorul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. Vă rog să păstrăm un
moment de reculegere în semn de omagiu. Vă mulțumesc. Dumnezeu să-l
odihnească! Moment de reculegere.
Pentru început voi face prezența consilierilor locali și constat că
lipsește motivat doamna consilier György Ildikó-Adél.
Sunt prezenti 22 consilierii locali, după cum urmează: Barakonyi Gergő,
Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian
Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Durla-Pașca
Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, Golban Ligia-Veturia,
Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német
Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Ressler Ștefan, Sinai Annamaria, Stan
Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Ședința este statutară, fiind îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Înainte de a trece la ordinea de
zi a ședinței, supun atenției dumneavoastră prevederile articolului 228 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, referitoare la regimul general aplicabil conflictului de
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interese pentru aleşii locali. Vă rog să precizați dacă există cazuri de conflict
de interese conform prevederilor articolului mai sus menționat. Nu sunt.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Deoarece nu avem modificări la
ordinea de zi, supun la vot ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al municipiului Satu Mare de azi 16.04.2021.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici
Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian Robert,
Crăciun Ciprian- Dumitru, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Durla-Pașca MihaiCălin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, Golban Ligia-Veturia, Kiss
Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs,
Nicoară Radu-Lucian, Ressler Ștefan, Sinai Annamaria, Stan Gheorghe,
Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă ordinea de zi a
ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 16.04.2021
după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi
cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
instituţiilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare,
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din functiune a unor
mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare în vederea
casării și valorificării
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru
implementarea proiectului “PREZENŢA – Program socio – educaţional
complex pentru creşterea şanselor de incluziune socială a romilor” dintre
Serviciul de Ajutor Maltez în România și Direcția de Asistență Socială Satu
Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Dl președinte de ședință Gati Ștefan a fost informat de către doamna
secretar general, cu privire la cvorumul și majoritatea necesară pentru
adoptarea fiecărei hotărâri înscrisă pe ordinea de zi a ședinței, în conformitate
cu prevederile art. 243 alin (1) lit. l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare.
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Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi
Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2021
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. 57/2019, majoritate absolută.
Comisia Studii, prognoze economico-sociale, buget, administrarea bunurilor:
Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre cu 4 voturi pentru și 1 abținere.
Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, monumente istorice şi de arhitectură: Acordă aviz favorabil
proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre, cu 4 voturi pentru și 1 abținere.
Comisia Sănătate,protecție socială, sport și tineret : Acordă aviz favorabil
proiectului de hotărâre, cu 3 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 abținere.
Comisia Juridică dl consilier Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil
proiectului de hotărâre cu 4 voturi pentru și 1 vot împotrivă. În ceea ce
privește amendamentul propus de domnul consilier Cernea Victor a primit
aviz nefavorabil din lipsa unei hotărâri de consiliu local.
Comisia Învățământ, activități științifice cultură, culte : Acordă aviz
favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt alte propuneri sau
observații cu privire la acest proiect. Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre în ansamblu.
Cu 16 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: : Barakonyi Gergő, Bertici
Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Costea Sebastian Robert, Dohi-Trepszker Lilla
Etelka, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, Kiss Iosif, Maurer RóbertCsaba, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Ressler Ștefan, Stan
Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente,
3 Voturi împotrivă: Golban Ligia-Veturia, Molnar-Creț Diana-Maria, Sinai
Annamaria,
3 Abțineri: Coica Costel Dorel, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca
Mihai-Călin, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Bugetului local de
venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2021.
Dl primar Kereskényi Gábor: Văd că funcționează coaliția USR - PSD.
Vă mulțumesc celor care ați votat bugetul pentru dezvoltarea municipiului și
cred că se vede cine nu dorește dezvoltarea municipiului.
Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare,
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. 57/2019, majoritate absolută.
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Comisia Studii, prognoze economico-sociale, buget, administrarea
bunurilor:Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre cu 4 voturi pentru și
1 abținere.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre, cu 4 voturi pentru și 1 abținere
Comisia Sănătate, protecție socială, sport,tineret: Acordă aviz favorabil
proiectului de hotărâre, cu 3 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 abținere.
Comisia Învățământ, activități științifice, cultură, culte : Acordă aviz
favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt observații sau
intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre în ansamblu.
Cu 16 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: : Barakonyi Gergő, Bertici
Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Costea Sebastian Robert, Dohi-Trepszker Lilla
Etelka, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, Kiss Iosif, Maurer RóbertCsaba, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Ressler Ștefan, Stan
Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente,
3 Voturi împotrivă: Golban Ligia-Veturia, Molnar-Creț Diana-Maria, Sinai
Annamaria,
3 Abțineri: Coica Costel Dorel, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca
Mihai-Călin, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Bugetului de Venituri
şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare,
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021.
Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2021
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin. (3) lit.h) din O.U.G. 57/2019, majoritate absolută.
Comisia Studii, prognoze economico-sociale, buget, administrarea bunurilor:
Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt observații la acest
proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici
Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian Robert,
Crăciun Ciprian- Dumitru, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Durla-Pașca MihaiCălin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, Golban Ligia-Veturia, Kiss
Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs,
Nicoară Radu-Lucian, Ressler Ștefan, Sinai Annamaria, Stan Gheorghe,
Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al TRANSURBAN S.A. Satu
Mare, pe anul 2021.
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Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor
mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare, în
vederea casării și valorificării
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritate absolută.
Comisia Studii, prognoze economico-sociale, buget, administrarea bunurilor:
Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt observații la acest
proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici
Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian Robert,
Crăciun Ciprian- Dumitru, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Durla-Pașca MihaiCălin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, Golban Ligia-Veturia, Kiss
Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs,
Nicoară Radu-Lucian, Ressler Ștefan, Sinai Annamaria, Stan Gheorghe,
Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind
aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe aflate în administrarea
Transurban S.A. Satu Mare, în vederea casării și valorificării.
Pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat
pentru implementarea proiectului“ PREZENŢĂ – Program socio –
educaţional complex pentru creşterea şanselor de incluziune socială a
romilor” dintre Serviciul de Ajutor Maltez în România și Direcția de
Asistență Socială Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin. (3) lit.f) din O.U.G. 57/2019, majoritate absolută.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Sănătate ,protecție socială, sport, tineret: Acordă aviz favorabil
proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt observații la acest
proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici
Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian Robert,
Crăciun Ciprian- Dumitru, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Durla-Pașca MihaiCălin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, Golban Ligia-Veturia, Kiss
Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs,
Nicoară Radu-Lucian, Ressler Ștefan, Sinai Annamaria, Stan Gheorghe,
Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
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Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind
aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului“
PREZENŢĂ – Program socio – educaţional complex pentru creşterea şanselor
de incluziune socială a romilor” dintre Serviciul de Ajutor Maltez în România
și Direcția de Asistență Socială Satu Mare.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Azi este ziua de naștere a
colegului nostru domnul Kiss Iosif căruia îi dorim sănătate și numai bine.
Ordinea de zi a ședinței extraordinare de azi a fost epuizată, vă mulțumesc
pentru prezență și declar închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului
Local Satu Mare de azi 16 aprilie 2021.

Președinte de ședință,
Gáti Ștefan

Contrasemnează
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

Red/dact/ 2 exemplare
Husar Mariana

7

