Minuta şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local Satu Mare din din data de 08.04.2021

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr. 21265/9.04.2011
MINUTA
şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al
municipiului Satu Mare din data de 08.04.2021
Ședinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,
convocată de îndată pe data de 08.04.2021, la ora 14:00, prin Dispoziția
Primarului nr.265/06.04.2021 în conformitate cu prevederile art. 133 alin.
(2) lit. a), art.134 alin (1) lit. a) și alin. (4), art.135 alin. (4) şi (5) coroborate
cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.
293 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.
Convocarea consilierilor pentru ședința extraordinară, convocată de
îndată, s-a efectuat prin mijloace electronice, fiind astfel transmis pe e-mail
în data de 7.04.2021 convocatorul nr.20636/06.04.2021, convocator prin care
au fost invitați consilierii locali să participe la ședința extraordinară convocată
de îndată a Consiliului Local Satu Mare din data de 08.04.2021. Ședința s-a
desfășurat prin platformă on-line de videoconferință. Publicitatea şedinţei s-a
realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 8.04.2021, în presa locală de
limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției
nr.265/06.04.2021şi prin afişare la avizierul instituţiei, a procesului-verbal de
afişare nr.20643/06.04.2021. 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 convocată de îndată a Consiliului
Local Satu Mare din data de08.04.2021, 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 online tuturor
consilierilor locali înaintea ședinței extraordinare, conform prevederilor
art.136 alin.(7).
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Sunt prezenți on-line prin videoconferință 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,
dl Szucs Zsigmond -șef al Serviciului Investiții, dl Bălaj Adrian -director al
D.A.S. Satu Mare.
D-na secretar general Mihaela Maria Racolța: Bună ziua! Stimate
doamne, stimați domni consilieri vă rog să confirmați prezența la ședință pe
chat.
Barakonyi Gergő – participă, este on-line,
Bertici Ștefan- participă, este on-line,
Cernea Victor-Ioan-participă, este on-line,
Coica Costel Dorel- nu participă, absent
Costea Sebastian Robert-participă, este on-line,
Crăciun Ciprian- Dumitru- participă, este on-line,
Dohi-Trepszker Lilla Etelka -participă,este on-line,
Durla-Pașca Mihai-Călin-participă, este on-line,
Gáti Ștefan- nu participă,absent,
Ghiarfaș Adelin-Cristian-participă, este on-line,
Golban Ligia-Veturia-participă, este on-line,
György Ildikó-Adél-participă-este on-line,
Kiss Iosif- participă, este on-line,
Maurer Róbert-Csaba- participă, este on-line,
Molnar-Creț Diana-Maria -participă, este on-line,
Német Szabolcs- participă, este on-line,
Nicoară Radu-Lucian – participă,este on-line,
Ressler Ștefan- participă, este on-line,
Sinai Annamaria -participă, este on-line,
Stan Gheorghe – nu participă, absent
Steinbinder Ingrid- participă,este on-line,
Szejke Ottilia -participă, este on-line,
Szőcs Péter Levente-participă, este on-line,
La şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local Satu
Mare din data de 8 aprilie 2021, participă on-line prin videoconferință 20
consilieri. Nu participă dl Coica Costel Dorel, dl Gati Ștefan și dl Stan
Gheorghe. Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind
Codul administrativ. Ședința este statutară.
D-na secretar general Mihaela Maria Racolța: Avem o problemă
organizatorică. După cum ați aflat domnul consilier Gati Ștefan care a fost
ales președinte de ședință pentru luna aprilie nu poate participa azi la ședință.
Prin urmare se impune alegerea unui nou președinte pentru această ședință.
Există o propunere care v-a fost comunicată și care are avizul Comisiei nr. V
Juridică. Propunerea formulată pentru președinte de ședință
este dl
viceprimar Ghiarfaș Adelin Cristian. Vă rog să vă exprimați votul cu privire
la această propunere care v-a fost comunicată.
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Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare pentru ședința din data de 08.04.2021
Inițiatori proiect consilieri locali: Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Golban LigiaVeturia, Szőcs Péter Levente, Steinbinder Ingrid, Molnar-Creț Diana-Maria,
György Ildikó-Adél.
Se trece la votul on-line al proiectului și fiecare consilier scrie pe chat modul
în care votează: Da – pentru aprobarea proiectului, Nu- împotriva proiectului
sau Abținere .
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefan- da, Cernea Victor-Ioan-da, Costea
Sebastian Robert-da, Crăciun Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla
Etelka -da, Durla-Pașca Mihai-Călin-da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da,
Golban Ligia-Veturia-da, György Ildikó-Adél-da, Kiss Iosif-da, Maurer
Róbert-Csaba- da, Molnar-Creț Diana-Maria -da, Német Szabolcs-da,
Nicoară Radu-Lucian – da, Ressler Ștefan-da, Sinai Annamaria -da,
Steinbinder Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri care participă on-line prin
videoconferință, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă –nu sunt, se aprobă
Hotărarea privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al
Municipiului Satu Mare pentru ședința din data de 08.04.2021.
Dl președinte de ședință, Ghiarfaș Adelin-Cristian: Bună ziua!
Domnule primar, stimați colegi, ședința de azi a fost convocată prin dispoziția
primarului municipiului Satu Mare nr. 265/06.04.2021. Pentru început am să
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 interese
pentru aleşii locali. Vă rog să precizați dacă există cazuri de conflict de
interese, conform art. 228 din O.U.G. nr. 57/2019. Constat că nu există cazuri
de incompatibilitate.
Dl președinte de ședință, Ghiarfaș Adelin-Cristian: Supun la vot
ordinea de zi a şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local
al municipiului Satu Mare de azi 08.04.2021. Vă rog să vă exprimați votul
pentru ordinea de zi a ședinței de azi și să scrieți pe chat.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefan- da, Cernea Victor-Ioan-da, Costea
Sebastian Robert-da, Crăciun Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla
Etelka -da, Durla-Pașca Mihai-Călin-da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da,
Golban Ligia-Veturia-da, György Ildikó-Adél-da, Kiss Iosif-da, Maurer
Róbert-Csaba- da, Molnar-Creț Diana-Maria -da, Német Szabolcs-da,
Nicoară Radu-Lucian – da, Ressler Ștefan-da, Sinai Annamaria -da,
Steinbinder Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri care participă on-line prin
videoconferință,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă ordinea de zi a
ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Satu Mare din
data de 08.04.2021 după cum urmează:
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1.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ,,Pista de biciclete
pe coronamentul digului mal drept al râului Someș, de la stația de epurare
până la limita administrativă a municipiului Satu Mare spre Dara”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru
implementarea proiectului ,,IRIS -Incluziunea romilor în Sătmărel" dintre
Asociația Stea Satu Mare și Direcția de Asistență Socială Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Dl președinte de ședință Ghiarfaș Adelin Cristian 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.
Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ,,Pistă de biciclete
pe coronamentul digului mal drept al râului Someș, de la stația de epurare
până la limita administrativă a municipiului Satu Mare spre Dara”
Inițiator 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 Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Comisia Dezvoltare urbanistică,mediu: Acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Dl președinte de ședință, Ghiarfaș Adelin-Cristian: Supun la vot
proiectul de hotărâre nr.1. Vă rog să vă exprimați votul și să scrieți pe chat.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefan- da, Cernea Victor-Ioan-da, Costea
Sebastian Robert-da, Crăciun Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla
Etelka -da, Durla-Pașca Mihai-Călin-da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da,
Golban Ligia-Veturia-da, György Ildikó-Adél-da, Kiss Iosif-da, Maurer
Róbert-Csaba- da, Molnar-Creț Diana-Maria -da, Német Szabolcs-da,
Nicoară Radu-Lucian – da, Ressler Ștefan-da, Sinai Annamaria -da,
Steinbinder Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri care participă on-line prin
videoconferință,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind
aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiție ,,Pistă de biciclete pe coronamentul digului mal drept
al râului Someș, de la stația de epurare până la limita administrativă a
municipiului Satu Mare spre Dara”.
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Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat
pentru implementarea proiectului ,,IRIS - Incluziunea romilor în
Sătmărel" dintre Asociația Stea Satu Mare și Direcția de Asistență Socială
Satu Mare
Inițiator 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 Sănătate, protecție socială: Acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință, Ghiarfaș Adelin-Cristian: Supun la vot
proiectul de hotărâre nr.2. Vă rog să vă exprimați votul și să scrieți pe chat.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefan- da, Cernea Victor-Ioan-da, Costea
Sebastian Robert-da, Crăciun Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla
Etelka -da, Durla-Pașca Mihai-Călin-da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da,
Golban Ligia-Veturia-da, György Ildikó-Adél-da, Kiss Iosif-da, Maurer
Róbert-Csaba- da, Molnar-Creț Diana-Maria -da, Német Szabolcs-da,
Nicoară Radu-Lucian – da, Ressler Ștefan-da, Sinai Annamaria -da,
Steinbinder Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri care participă on-line prin
videoconferință,
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind
aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului ,,IRIS Incluziunea romilor în Sătmărel" dintre Asociația Stea Satu Mare și Direcția
de Asistență Socială Satu Mare.
Dl președinte de ședință, Ghiarfaș Adelin-Cristian: Având în vedere
agenda scurtă a ședinței de azi, declar închise lucrările ședinței extraordinare
convocată de îndată a Consiliului Local Satu Mare de azi 08.04.2021. Vă
mulțumesc pentru prezență și vă urez o zi bună în continuare.

Președinte de ședință,
Ghiarfaș Adelin-Cristian

Contrasemnează
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

Red/dact 2 exemplare
Mariana Husar
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