Minuta şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din din data de 29.04.2021

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.primariasm.ro
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MINUTA
Ședinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Satu Mare din data de 29.04.2021
Ședinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, a fost
convocată pe data de 29.04.2021, la ora 14:00, prin Dispoziția Primarului
nr.308/22.04.2021 modificată prin Dipsoziția Primarului nr.322/26.04.2021,
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. nr. 432 din 8 aprilie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de
13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Convocarea consilierilor pentru ședința ordinară s-a efectuat prin
mijloace electronice, fiind astfel transmis pe e-mail în data de 22.04.2021
convocatorul nr.24143/22.04.2021 și în data de 26.04.2021 convocatorul nr.
24756/26.04.2021, conform căruia ședința ordinară s-a desfășurat printr-o
platformă on-line de videoconferință. Publicitatea şedinţei s-a realizat prin
publicarea anunțului privind ordinea de zi în data de 23.04.2021 în presa
locală, prin publicarea dispoziției nr. 322/26.04.2021 în presa locală în data de
27.04.2021, precum şi prin afişare la avizierul instituţiei a procesului-verbal
de afişare nr.24144/22.04.2021 și a dispoziției nr. 322/26.04.2021. Proiectul
de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei a fost afişat pe site-ul instituţiei
în secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri.
Premergător ș edinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de
29.04.2021, au fost convocate comisiile de specialitate ale consiliului local
pentru acordarea avizelor la proiectele de hotărâri înscris pe ordinea de zi.
Avizele au fost transmise on-line tuturor consilierilor locali înaintea ședinței
extraordinare, conform prevederilor art.136 alin.(7).
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de
29.04.2021, sunt conduse de către domnul consilier Gáti Ștefan, conform
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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.
Participă 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 Lucica Ursu- director executiv, d-na
Covaci Natalia -sef al Serviciului Comunicare, coordonare țiiinstitu
subordonate, d-na Oana Ciulean- șef al Serviciului Managementul resurselor
umane, d-na Bianca Mustea -șef al Serviciului Juridic, d-na Faur Mihaela -șef
al Serviciului Patrimoniu, concesionări, închirieri, dl Szucs Zsigmond-șef al
Serviciului Investiții, gospodărire, întreținere.
Din partea institu
țiilor subordonate
Consiliului Local Satu Mare
participă: dl Bălaj Adrian- director D.A.S. Satu Mare, dl Bujor Ionuț- director
Transurban Satu Mare, dl Tincu Vasile -director D.I.T.L. Satu Mare, dl Butka
Gergely- director G.M.Z. Satu Mare, dl Leitner Ioan-director S.C. Apaserv
Satu Mare și dl Bor Darius-director economic S.C. Apaserv Satu Mare.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Bună ziua! Declar deschisă
ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare de azi 29 aprilie 2021,
convocată prin Dispoziția Primarului municipiului Satu Mare
nr.308/22.04.2021, modificată prin Dispoziția Primarului nr. 322/26.04.2021.
Pentru început voi face prezența consilierilor locali și am rugămintea să
confirmați prezența on-line și să răspundeți cu PREZENT în ordine alfabetică.
Barakonyi Gergő – participă, este on-line,
PREZENT
Bertici Ștefan- participă, este on-line,
PREZENT
Cernea Victor-Ioan-participă, este on-line
PREZENT
Coica Costel Dorel- nu particiă
ABSENT
Costea Sebastian Robert-nu participă
ABSENT
Crăciun Ciprian- Dumitru- participă, este on-line, PREZENT
Dohi-Trepszker Lilla Etelka -participă,este on-line, PREZENT
Durla-Pașca Mihai-Călin- participă,este on-line, PREZENT
Gáti Ștefan- participă, este on-line
PREZENT
Ghiarfaș Adelin-Cristian- participă,este on-line, PREZENT
Golban Ligia-Veturia-participă, este on-line,
PREZENT
György Ildikó-Adél-participă-este on-line,
PREZENT
Kiss Iosif- participă-este on-line,
PREZENT
Maurer Róbert-Csaba- participă, este on-line
PREZENT
Molnar-Creț Diana-Maria -participă, este on-line, PREZENT
Német Szabolcs- participă, este on-line,
PREZENT
Nicoară Radu-Lucian – participă, este on-line,
PREZENT
Ressler Ștefan- participă, este on-line,
PREZENT
Sinai Annamaria -participă, este on-line,
PREZENT
Stan Gheorghe – participă, este on-line,
PREZENT
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Steinbinder Ingrid- participă, este on-line,
Szejke Ottilia -participă, este on-line,
Szőcs Péter Levente-participă, este on-line,

PREZENT
PREZENT
PREZENT

La şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29 aprilie
2021, participă on-line prin videoconferință 21 consilieri locali.
Nu participă: dl Coica Costel-Dorel, din motive obiective și dl Costea
Sebastian-Robert. 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
interese pentru aleşii locali.
Vă rog să precizați dacă există cazuri de conflict de interese conform
prevederilor articolului 228 din OUG nr. 57/2019. Constat că nu avem cazuri.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Întreb executivul dacă sunt
modificări la ordinea de zi a ședinței de azi.
Dl primar Kereskényi Gábor: Bună ziua tuturor! Doresc să
suplimentez ordinea de zi a ședinței de azi cu un proiect de hotărâre pe care îl
vom înscrie primul pe ordinea de zi a ședinței.
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie,
a mandatului domnului consilier local Costea Sebastian Robert
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Doresc să-i mulțumesc domnului Costea Robert pentru munca depusă
în consiliul local și în consiliile de administrație unde a reprezentat municipiul
Satu Mare. Mulțumesc domnului Costea că a votat bugetul municipiului Satu
Mare pe anul 2021 încălcând astfel disciplina de partid. Domnul Costea a pus
interesele sătmărenilor mai presus, a înțeles că nu poți vota împotriva unui
buget axat și construit pe proiecte de dezvoltare a municipiului Satu Mare și
încă o dată îi mulțumesc pentru scurta colaborare.
D-na consilier Molnar-Creț Diana: Domnule primar după cum bine
știți, demisia domnului Costea nu are legătură cu bugetul municipiului și
doresc să iau cuvântul deoarece conform Codului Administrativ am dreptul să
iau cuvântul la propunerile referitoare la ordinea de zi .
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Votăm proiectul ordinii de zi și
pe urmă vă dau cuvântul doamnă consilier. Constat că domnul Szőcs Péter
Levente nu mai este on-line și din cauze tehnice nu poate participa la vot.
Sunt on-line 20 consilieri locali.
Avem înscrise pe ordinea de zi 28 puncte și avem acest proiect înscris
peste ordinea de zi de către domnul primar.
Vă rog să vă exprimați votul pentru ordinea de zi aședinței de azi
29.04.2021 în forma modificată:
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Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-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 ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.04.2021, după
cum urmează:
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a
mandatului domnului consilier local Costea Sebastian Robert
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al
municipiului Satu Mare din data de 25.03.2021
2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a
Consiliului Local Satu Mare din data de 08.04.2021
3. Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliu lui Local al municipiului
Satu Mare din data de 16.04.2021
4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a
Consiliului Local Satu Mare din data de 20.04.2021
5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului
Local al Municipiului Satu Mare pentru luna mai 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6. Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale
și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul
Satu Mare, în anul 2022
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în
Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 217/2020 privind
imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, începând cu anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului
social în Municipiul Satu Mare pentru perioada 2021-2027
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea
închirierii locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare anuale a
Transurban S.A. Satu Mare pentru anul 2020.
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici aferenți municipiului Satu Mare din cadrul
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din
judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării investitiilor aferente
municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă
uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, în
procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform
rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apăși apă uzată din județu l Satu Mare/Regiunea NordVest, în perioada 2014-2020”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei
nr. 3, Anexei nr. 4 şi Anexei nr. 5 din H.C.L nr. 77/04.04.2019 privind
aprobarea documentaţiei tehnico -economice de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie:
„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Aleea Milcov bloc T2
Satu Mare” „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare – Strada
Dariu Pop nr. 7 bloc T40 Satu Mare” „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale
Satu Mare – Strada Careiului nr. 18 Satu Mare”„ Reabilitare termică clădiri
rezidenţiale Satu Mare – Strada Careiului bloc C6-C8 Satu Mare”„ Reabilitare
termică clădiri rezidenţiale Satu Mare -Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12 Satu
Mare”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
15. Proiect de hotărâre
privind aprobarea execuţiei bugetului local de
venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu
Mare, la TRIM. I 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de
funcții ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 a H.C.L. Satu Mare
nr. 313/21.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
„Administraţie „ din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Satu Mare şi din serviciile publice de interes local din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art.1 al H.C.L. Satu Mare nr.
54/25.02.2021 privind propunerea de schimbare temporară a destinației unor
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imobile în care funcționează centrele de vaccinare împotriva COVID-19 pe
raza municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
19. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Băltățescu Mihai Cristinel a
locuinței situate în municipiul Satu Mare B-dul Cloșca nr.72-74, bl.A, ap.33
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
20. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Biblioteca
Județeană Satu Mare a spațiului cu destinați e de bibliotecă, situat în
municipiul Satu Mare str. Brândușa nr.17
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
21. Proiect de hotărâre privind predarea către Apaserv S.A. Satu Mare a
terenului în suprafață de 2.216 mp. înscris în CF nr. 180532 Satu Mare
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
22. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare
a datelor cadastrale pentru imobilul teren înscris în CF.nr. 184215 Satu
Mare, situat în Satu Mare , str. Unirii nr.69 ( fostă str. Drăganilor nr.82)
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Parohia
Ortodoxă Română Sf. Andrei, a unui teren în suprafață de 3752 mp, situat în
Satu Mare, bd. Lucian Blaga
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
24. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei pentru analizași evaluarea
stadiului de realizare a contractului de concesionare a Zonei de Agrement
Someș
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
25. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită
instituit în favoarea Clubului Sportiv ADEP Satu Mare, prin H.C.L. Satu
Mare nr. 62/28.03.2013
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
26. Proiect
de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr.
110/25.06.2020 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de
dezlipire a imobilului – teren situat în Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 4
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
27. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor terenuri situate în Zona
Industrială Sud a Municipiului Satu Mare, către BODESCU EXPORT
IMPORT SRL
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
28. Diverse-Informări consiliul local
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan a fost informat de către doamna
secretar general, cu privire la cvorumul
și m
ajoritatea necesară pentru
adoptarea hotărârii înscrisă pe ordinea de zi a ședin ței, 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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Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Trecem la dezbaterea proiectelor
înscrise pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a
mandatului domnului consilier local Costea Sebastian Robert
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritate simplă.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Supun la vot proiectul de
hotărâre înscris pe ordinea de zi. Vă rog să vă exprimați votul .
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenți care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului
domnului consilier local Costea Sebastian Robert.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Urmare a adoptării acestei
hotărâri în Consiliul Local Satu Mare avem un număr de 22 consilieri în
funcție
1. Aprobarea procesului-verbal al ș edinței ordinare a Consiliului Local al
municipiului Satu Mare din data de 25.03.2021
Domnul consilier Szőcs Péter Levente a rezolvat problema tehnică, s-a
conectat și este on-line. Participă la ședință un număr de 21 consilieri locali.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Dacă aveți obiecții sau
completări la procesul-verbal. Nu sunt. Supun la vot procesul-verbal al
ședinței ordinare din data de 25.03.2021. Vă rog să vă exprimați votul .
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Satu
Mare din data de 25.03.2021.
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2. Aprobarea procesului-verbal alședinței extraordinare convocată de
îndată a Consiliului Local al municipiului Satu Mare din data de
08.04.2021
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Dacă aveți obiecții sau
completări la procesul-verbal. Nu sunt. Supun la vot procesul-verbal al
ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 08.04.2021. Vă rog să
vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștef an- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului
Local al municipiului Satu Mare din data de 08.04.2021.
3. Aprobarea procesului-verbal alședinței extraordinare a Consiliului
Local al municipiului Satu Mare din data de 16.04.2021
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Dacă aveți obiecții sau
completări la procesul-verbal. Nu sunt. Supun la vot procesul-verbal al
ședinței extraordinare din data de 16.04.2021. Vă rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
procesului-verbal al ședinței extraordinare
a Consiliului Local al
municipiului Satu Mare din data de 16.04.2021.
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4. Aprobarea procesului-verbal alședinței extraordinare convocată de
îndată a Consiliului Local al municipiului Satu Mare din data de
20.04.2021
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Dacă aveți obiecții sau
completări la procesul-verbal. Nu sunt. Supun la vot procesul-verbal al
ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 20.04.2021. Vă rog să
vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ș tefan- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului
Local al municipiului Satu Mare din data de 20.04.2021.
5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului
Local al Municipiului Satu Mare pentru luna mai 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritate simplă.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : În luna mai urmează să fie
președinte conform regulamentului de organizare și funcționare a consiliului
local, domnul viceprimar Ghiarfa
ș Adelin -Cristian. Domnule viceprimar
doriți să fiți președinte de ședință în luna mai?
Dl viceprimar Ghiarfaș Adelin: Da, doresc să fiu președinte în luna
mai. Vă mulțumesc.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Dacă sunt obiecți i la proiectul
de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr. 5, în ansamblu.
Vă rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al
Municipiului Satu Mare pentru luna mai 2021.
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6. Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale
și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul
Satu Mare, în anul 2022
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin. (1) alin.(3) lit.c) 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 mai sunt intervenții la
proiectul de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr. 6 în
ansamblu. Vă rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind valorile impozabile, impozitele și taxele loca le și alte taxe
asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în
anul 2022.
7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în
Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 217/2020
privind imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8)
din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, începând cu anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin.(1) alin.(3) lit.c) din O.U.G. 57/2019, majoritate
absolută.
Comisia Studii, prognoze economico-sociale, buget, administrarea bunurilor
Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Dacă sunt obiecții la proiectul
de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.7 în ansamblu. Vă
rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-da, György Ildikó-Adél-da, Kiss Iosif- da Maurer Róbert-Csaba- da,
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Molnar-Creț Diana-Maria -da, Német Szabolcs-da, Nicoară Radu-Lucian–
da, Ressler Ștefan-da, Sinai Annamaria -da, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în Anexa nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 217/2020 privind imobilele cărora
li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015,
privind Codul Fiscal, începând cu anul 2021.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a
domeniului social în Municipiul Satu Mare pentru perioada 2021-2027
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin.(1) din O.U.G. 57/2019, majoritate simplă.
Comisia Servicii publiceși comerț Acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Comisia Sănătate, protecţie socială, sport şi tineret: Acordă aviz favorabil
proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Dacă sunt obiecții la proiectul
de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.8 în ansamblu. Vă
rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului social în
Municipiul Satu Mare pentru perioada 2021-2027.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea
închirierii locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin.(1) din O.U.G. 57/2019, majoritate simplă.
Comisia Sănătate, protecţie socială, sport şi tineret: Acordă aviz favorabil
proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică:Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl consilier Crăciun Cirprian: Se poate observa cu ușurință nevoia
prin numărul mare de solicitări pe care le fac cetățenii în special tinerii pentru
astfel de locuințe și vedem și capacitatea Primăriei Satu Mare de a răspunde
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cu un număr de locuințe foarte mic. Având în vedere numărul crescut de
cereri, executivul trebuie să găsească imobilele care sunt ale municipiuluiși
poate nu sunt în cel mai bun stadiu sau nu sunt folosite sau chiarși acele
imobile unde suntem coproprietari și mă refer aici la Hotelul Victoria.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Dacă sunt alte obiecții la
proiectul de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.9, în
ansamblu. Vă rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind aprobarea listei de priorităţi în vederea închirierii
locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei financiare anuale
a Transurban SA Satu Mare, pentru anul 2020
Inițiator 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 publiceși comerț : Acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Dacă sunt obiecții la proiectul
de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.10 în ansamblu.
Vă rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind aprobarea situaţiei financiare anuale a Transurban SA Satu
Mare, pentru anul 2020.
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11.Proiect de hotărâre privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate şi
a indicatorilor tehnico-economici aferenți Municipiului Satu Mare din
cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă
uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020
Inițiator 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 obiecții la proiectul
de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.11 în ansamblu.
Vă rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici aferenți Municipiului Satu Mare din cadrul
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apăși apă uzată din
județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării investițiilor aferente
municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord Vest, în perioada 2014-2020, în procent de 2% din valoarea eligibilă a
investiției municipiului Satu Mare
Inițiator 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 publiceși comerț : Acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Dacă sunt obiecții la pr oiectul
de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.12 în ansamblu.
Vă rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca Mihai-
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Călin- da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind aprobarea cofinanțării investițiilor aferente municipiului
Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 20142020, în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției municipiului Satu
Mare.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform
rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare
/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”
Inițiator 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 publiceși comerț : Acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre cu 1 abținere, dl Crăciun Ciprian.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Vin cu o propunere de modificare a
anexei nr. 1, a Strategiei de tarifare, unde propun ca în anul 2022 procentul să
fie de 2,3%, în anul 2023 procentul să fie de 9% iar în anul 2024 procentul să
fie 12,3%. Procentele sunt aceleși pe care le-ați pus cei de la Apaserv dar
puțin întoarse, în sensul că sunt inversate procentele din anul 2022 cu anul
2024. Vă rog să supuneți la vot această propunere.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Supun la vot propunerea
formulată de domnul consilier Crăciun, de modificare a anexei nr. 1.
Vă rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő –nu, Bertici Ștefa n-nu, Cernea Victor-Ioan-nu, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -nu, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-nu, Golban LigiaVeturia-da, György Ildikó-Adél-nu, Kiss Iosif- nu, Maurer Róbert-Csaba- nu,
Molnar-Creț Diana-Maria -da, Német Szabolcs-abținere, Nicoară RaduLucian–nu, Ressler Ștefan -nu, Sinai Annamaria -da, Stan Gheorghe-nu,
Steinbinder Ingrid- nu, Szejke Ottilia-nu, Szőcs Péter Levente-nu.
Cu 6 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, 14 voturi împotrivă și 1 abținere se respinge propunerea de
modificare a anexei nr. 1.
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Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Dacă nu sunt alte intervenții la
acest proiect de hotărâre,
Supun la vot proiectul de hotărâre nr.13 în ansamblu. Vă rog să vă
exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-abținere, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca
Mihai-Călin- da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 20 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, 1 abținere se aprobă Hotărârea
privind privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei
Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 20142020”.
14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2,
Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 şi Anexei nr. 5 din H.C.L nr. 77/04.04.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice de avizare a lucrărilor
de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de
investiţie: „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Aleea
Milcov bloc T2 Satu Mare”,„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu
Mare – Strada Dariu Pop nr. 7 bloc T40 Satu Mare”,„ Reabilitare termică
clădiri rezidenţiale Satu Mare – Strada Careiului nr. 18 Satu Mare”,„
Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare – Strada Careiului bloc
C6-C8 Satu Mare”,„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12 Satu Mare”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin.(3) lit.d) din O.U.G. 57/2019, majoritate absolută.
Comisia Studii, prognoze economico-sociale, buget, administrarea bunurilor:
Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări publice, protecţia
mediului înconjurător, monumente istorice şi de arhitectură: Acordă aviz
favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt obiecții la proiectul de
hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.14 în ansamblu. Vă
rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-da, György Ildikó-Adél-da, Kiss Iosif- da Maurer Róbert-Csaba- da,
Molnar-Creț Diana-Maria -da, Német Szabolcs-da, Nicoară Radu-Lucian–
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da, Ressler Ștefan-da, Sinai Annamaria -da, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea pentru modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3,
Anexei nr. 4 şi Anexei nr. 5 din H.C.L nr. 77/04.04.2019 privind aprobarea
documentaţiei tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie: „ Reabilitare
termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Aleea Milcov bloc T2 Satu Mare”,„
Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare – Strada Dariu Pop nr. 7
bloc T40 Satu Mare”,„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare –
Strada Careiului nr. 18 Satu Mare”,„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale
Satu Mare – Strada Careiului bloc C6-C8 Satu Mare”,„ Reabilitare termică
clădiri rezidenţiale Satu Mare - Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12 Satu Mare”.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de
venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al
municipiului Satu Mare, la TRIM. I 2021
Inițiator 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.
Comisia Servicii publiceși comerț : Acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan : Dacă sunt obiecții la proiectul
de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.15 în ansamblu. Vă
rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-abținere, György Ildikó-Adél-da, Kiss Iosif- da Maurer RóbertCsaba- da, Molnar-Creț Diana-Maria -abținere, Német Szabolcs-da, Nicoară
Radu-Lucian–da, Ressler Ștefan -da, Sinai Annamaria -abținere, Stan
Gheorghe-da, Steinbinder Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Leventeda.
Cu 18 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, 3 abțineri , se aprobă Hotărârea
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a
bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, la TRIM. I
2021.
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16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigrameiși a Statului de
funcții a Direcției de Asistență Socială
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin.(1) din O.U.G. 57/2019, majoritate simplă.
Comisia Sănătate, protecţie socială, sport şi tineret: Acordă aviz favorabil
proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt obiecții la proiectul de
hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.16 în ansamblu. Vă
rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a Direcției
de Asistență Socială.
17.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 4, a Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 313/21.12.2017 privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie „ din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi din
serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin.(1) din O.U.G. 57/2019, majoritate simplă.
Comisia Studii, prognoze economico-sociale, buget, administrarea bunurilor:
Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt obiecții la proiectul de
hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.17 în ansamblu. Vă
rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-da, György Ildikó-Adél-da, Kiss Iosif- da Maurer Róbert-Csaba- da,
Molnar-Creț Diana-Maria -da, Német Szabolcs-da, Nicoară Radu-Lucian–
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da, Ressler Ștefan -da, Sinai Annamaria -da, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea pentru modificarea Anexei nr. 4, a Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Satu Mare nr. 313/21.12.2017 privind stabilirea salariilor de
bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei
ocupaţionale „Administraţie „ din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Satu Mare şi din serviciile publice de interes local din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.
18.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Art.1 al H.C.L.
Satu Mare nr. 54/25.02.2021 privind propunerea de schimbare temporară a
destinației unor imobile în care func
ționează
centrele de vaccinare
împotriva COVID-19 pe raza municipiului Satu Mare
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 Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte: Acordă aviz favorabil
proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt obiecții la proiectul de
hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.18 în ansamblu. Vă
rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea pentru modificarea și completarea Art.1 al H.C.L. Satu Mare nr.
54/25.02.2021 privind propunerea de schimbare temporară a destinației unor
imobile în care funcționează centrele de vaccinare împotriva COVID-19 pe
raza municipiului Satu Mare.
19.Proiect de hotărâre privind vânzarea către Bălțătescu Mihai Cristinel a
locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A,
ap. 33
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin.(2) din O.U.G. 57/2019, majoritate calificată.
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Comisia Studii, prognoze economico-sociale, buget, administrarea bunurilor:
Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt obiecții la proiectul de
hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.19 în ansamblu. Vă
rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind vânzarea către Bălțătescu Mihai Cristinel a locuinţei situată
în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, ap. 33.
20.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Biblioteca
Județeană Satu Mare a spațiului cu destinație de bibliotecă, situat în
municipiul Satu Mare, str. Brândușa nr.17
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
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 Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte: Acordă aviz favorabil
proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt obiecții la proiectul de
hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.20 în ansamblu. Vă
rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind darea în folosință gratuită către Biblioteca Județeană Satu
Mare a spațiului cu destinație d e bibliotecă, situat în municipiul Satu Mare,
str. Brândușa nr.17.
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21.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către APASERV S.A.
Satu Mare a terenului în suprafață de 2.216 mp înscris în CF 180532 Satu
Mare
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
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 Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt obiecții la proiectul de
hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.21 în ansamblu. Vă
rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștef an- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind darea în administrare către APASERV S.A. Satu Mare a
terenului în suprafață de 2.216 mp înscris în CF 180532 Satu Mare.
22.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de
actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren înscris în CF nr.
184215 Satu Mare, situat în Satu Mare, str. Unirii nr.69 (fostă Drăganilor
nr.82)
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
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 Organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări publice, protecţia
mediului înconjurător, monumente istorice şi de arhitectură: Acordă aviz
favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt obiecții la proiectul de
hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.22 în ansamblu. Vă
rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
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Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind însuşirea documentaţiei tehnice de actualizare a datelor
cadastrale pentru imobilul teren înscris în CF nr. 184215 Satu Mare, situat în
Satu Mare, str. Unirii nr.69 (fostă Drăganilor nr.82).
23.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Parohia
Ortodoxă Română Sf. Andrei, a unui teren în suprafață de 3752 mp, situat
în Satu Mare, bd. Lucian Blaga
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
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 Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt obiecții la proiectul de
hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.23 în ansamblu. Vă
rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind atribuirea în folosin
ță gratuită către Parohia Ortodoxă
Română Sf. Andrei, a unui teren în suprafață de 3752 mp, situat în Satu
Mare, bd. Lucian Blaga.
24.Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei pentru analiza
și
evaluarea stadiului de realizare a contractului privind concesionarea Zonei
de Agrement Someș
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin.(1) lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritate simplă.
Comisia Servicii publiceși comerț :Acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt alte obiecții la
proiectul de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.24 în
ansamblu. Vă rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-abținere, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca
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Mihai-Călin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 20 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, 1 abținere, se aprobă Hotărârea
privind numirea Comisiei pentru analiza și evaluarea st adiului de realizare a
contractului privind concesionarea Zonei de Agrement Some ș.
25.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită
instituit în favoarea Clubului Sportiv ADEP Satu Mare prin H.C.L. nr.
62/28.03.2013 privind aprobarea acordării în folosință gratuită Clubului
Sportiv ADEP Satu Mare a imobilului situat în municipiul Satu Mare,
cartierul Micro 17
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
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 Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt alte intervenții la
proiectul de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.25 în
ansamblu. Vă rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind retragerea dreptului de folosin
ță gratuită
instituit în
favoarea Clubului Sportiv ADEP Satu Mare prin H.C.L. nr. 62/28.03.2013
privind aprobarea acordării în folosință gratuită Clubului Sportiv ADEP Satu
Mare a imobilului situat în municipiul Satu Mare, cartierul Micro 17.
26.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 110/25.06.2020 privind
însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a
imobilului – teren situat în Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 4
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritate absolută.

22

Minuta şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din din data de 29.04.2021

Comisia Organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări publice, protecţia
mediului înconjurător, monumente istorice şi de arhitectură: Acordă aviz
favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt obiecții la proiectul de
hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.26 în ansamblu. Vă
rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea pentru modificarea HCL nr. 110/25.06.2020 privind însușirea și
aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului – teren situat
în Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 4.
27.Proiect de hotărâre privind vânzarea unor terenuri situate în Zona
Industrială Sud a Municipiului Satu Mare, către SC BODESCU EXPORT
IMPORT SRL
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este
conform art. 139 alin.(2) din O.U.G. 57/2019, majoritate calificată.
Comisia Studii, prognoze economico-sociale, buget, administrarea bunurilor:
Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă sunt obiecții la proiectul de
hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.27 în ansamblu. Vă
rog să vă exprimați votul.
Barakonyi Gergő – da, Bertici Ștefa n- da, Cernea Victor-Ioan-da, Crăciun
Ciprian- Dumitru-da, Dohi-Trepszker Lilla Etelka -da, Durla-Pașca MihaiCălin-da, Gáti Ștefan- da, Ghiarfaș Adelin-Cristian-da, Golban LigiaVeturia-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, Stan Gheorghe-da, Steinbinder
Ingrid- da, Szejke Ottilia-da, Szőcs Péter Levente-da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin
videoconferință, voturi împotrivă- nu sunt, abțineri -nu sunt, se aprobă
Hotărârea privind vânzarea unor terenuri situate în Zona Industrială Sud a
Municipiului Satu Mare, către SC BODESCU EXPORT IMPORT SRL.
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28. Diverse -Informări consiliul local
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: La acest punct de pe ordinea de zi
avem două adrese:
-Răspuns la plângerea prealabilă formulată de Gavrilescu Dan Claudiu
împotriva H.C.L. Satu Mare nr. 52/25.02.2021 și
-Decizia Curții de Apel Oradea pronunțată în dos nr. 607/83/CA/2020-R.
Dl președinte de ședință Gáti Ștefan: Dacă nu sunt alte interven
ții din
partea consilierilor locali la acest punct, eu vă mul
țumesc pentru prezență,
doresc Sărbători fericite! tuturor colegilor ortodocși care sărbătoresc aceste
Sărbători Pascale. Declar închise lucrărileședinței ordina re a Consiliului
Local Satu Mare de azi 29 aprilie 2021.

Președinte de ședință,
Gáti Ștefan

Contrasemnează
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

Red/dact /2 exemplare
Mariana Husar
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