
 
        R O M Â N I A
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

PROCES VERBAL 
 al şedinţei extraordinare, cu caracter de îndată, din data de 03.03.2022,

a Consiliului Local al Municipiului Carei

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

caracter  de  îndată,  din  data  de  03.03.2022,  de  Primarul  municipiului,  iar  invitaţia  s-a  transmis

doamnelor şi domnilor consilieri împreună cu proiectele de hotărâri existente pe ordinea de zi, în data

de 03.03.2022. Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişarea ordinii de zi la avizierul instituţiei.  De

asemenea, s-a publicat ordinea de zi şi pe site-ul primăriei în conformitate cu prevederile Legii 52/2003,

republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Sunt prezenți următorii consilieri locali :

                               

1. Domnul BONTEA DAN-GABRIEL
2. Domnul CSIZMADIA ZSOLT
3. Domnul FAZAKAS ZOLTÁN
4. Doamna HALLER ERIKA-TÜNDE
5. Domnul KEIZER LUDOVIC
6. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA
7. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE
8. Domnul PETKES IOSIF
9. Domnul ROMAN ADRIAN 
10. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI 
11. Doamna TODEA CARMEN 
12. Doamna TÓTH ENIKŐ 
13. Domnul UJLAKI GÁBOR
14.  Doamna VÉNIG GABRIELA

Lucrările şedinţei sunt conduse de către doamna Tóth Enikő -  preşedinte de şedinţă.
Participă  la  şedinţa  dl  Kovács  Eugen  Primarul  Municipiului  Carei,  dl  Keizer  Ludovic  –

Viceprimarul Municipiului Carei, doamna Adela Crina Oprițoiu – Secretar General al Municipiului Carei
   

Doamna preşedinte Tóth Enikő: bună ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară din data de 3
martie 2022. Pe ordinea de zi avem trei proiecte de hotărâre .
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Doamna preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează :

1.   Proiect  de  hotărâre privind achitarea contravalorii  expertizei  tehnice  în  construcții  privind
imobilul bloc de locuințe cu 16 apartamente situat în Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3,
scara B – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

2.    Proiect de hotărâre privind achitarea contravalorii expertizei judiciare realizate de specialiștii 
INSEMEX privind deflagrația de gaze care a avut loc la imobilul bloc de locuințe cu 16 
apartamente situat în Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3, scara B– inițiator dl. Primar Eugen
Kovács

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgență pentru familiile care
au suferit pierderi în urma deflagrației de gaze, de la  locația Piața Avram Iancu, la Blocul nr. 3
scara B – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

                            
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 14 consilieri   

locali.

Domnul Primar: înainte de a intra în obiectul ședinței noastre de azi, am fost obligat să convoc 
această ședință pentru că înainte am avut o ședință a Comisiei Locale pentru Situații de Urgență, trebuie 
să acordăm sprijin material pentru două expertize. Este o expertiză tehnică de construcții care va stabili 
ce anume trebuie făcut cu scara de bloc unde a avut loc deflagrația și se va face și o anchetă judiciară de 
către Poliție și Procuratură, unde mi s-a spus pe față, nu-mi convine să spun public dar e musai, că nu 
poate finanța nici Procuratura nici Poliția, trebuie să finanțeze orașul. Eu o să vă propun să finanțăm, nu 
știu cât va costa, azi trebuie să vină niște experți din Petroșani, ca să ne lămurim care a fost motivul 
exploziei. Degeaba se uită polițistul și procurorul...nu putem avea încredere, spun asta în ghilimele, în ce 
spune E-ON Gaz. Suntem puși în situația în care trebuie să finanțăm acestă expertiză. Vă și spun din 
start, ieri am vorbit cu un domn, e profesor universitar în Petroșani, care mi-a spus, domnule 
Primar...50.000 de lei. Din nefericire trebuie să tragem câteva concluzii, noi ca și oraș nu putem finanța 
deloc refacerea pentru că sunt apartamente private, am vorbit cu dl Ministru Cseke nici ministerul nu 
poate finața. Încă o concluzie foarte importantă, faptul că oamenii nu au acea asigurare obligatorie de 90 
de lei, nici pot avea pretenția de a primi nici un fel de sprijin. Sfatul meu, sfatul nostru care este pentru 
toată lumea, trebuie să faceți asigurare, măcar obligatorie. Vă dau un exemplu practic, câțiva prieteni de-
ai mei s-au speriat, unul are 2 apartamente, și-a făcut asigurare 40.000 de euro per total valoare, 290 lei îl
costă. Din toate ninorocirile astea trebuie să concluzionăm că trebuie să plătim asigurare. După ce trecem
peste toate punctele de pe ordinea de zi o să încerc să vă explic ce s-ar putea face ca să fiți și cu asta în 
temă pentru că oamenii o să vă întrebe.

Doamna Secretar: aș dori și eu cuvântul dacă se poate, în completarea celor spuse de dl Primar, la 
nivel local este un Comitet Local pentru Situații de Urgență care poate să propună anumite măsuri spre 
finanțare Consiliului local în situații de urgență, de calamități naturale sau calamități cauzate din alte 
motive. Din păcate suntem într-o asemenea situație, finanțarea noi putem o să propunem către 
dumneavoastră, domnul Primar este președintele acelui comitet local, noi putem să propunem către 
dumneavoastră cei care aprobați și stabiliți destinația bugetului local sunteți dumneavoastră Consiliul 
local, Comitetul Local pentru Situații de Urgență nu dispune de fonduri distincte, fondurile acestea 
dumneavostră le aprobați și sunt cu destinație specială, pot fi utilizate doar în scopul pe care 
dumneavostră îl aprobați, adică pentru achitarea acelor 2 expertize de care vorbea dl Primar respectiv 
pentru acele ajutoare de urgență simbolice pentru cele 8 familii de la etajel III și IV ale căror apartamente
sunt distruse. Noi în materialul de ședință v-am atașat procesele verbale încheiate de către reprezentanții 
ISU, Poliție, de către colegii noștri care au fost la fața locului și au vizitat tot și de către reprezentanții 
ISC. În fața dumneavoastră aveți și sume, suma maximă pentru expertiza tehnică în construcții respectiv 
suma maximă care poate fi solicitată în urma discuțiilor telefonice de azi de către reprezentanții 
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INSEMEX-ului care este un institut național, sigurul din țară care realizează asemenea expertize. Iar 
punctul numărul 3 aveți propunerea noastră tot în calitate de CLSU pentru un ajutor simbolic, zicem noi, 
pentru familiile ale căror apartamente au fost distruse, deci pentru familiile de la etajele III și IV. De 
asemenea, colegii de la Asistență Socială lucrează pentru modificarea regulamentului de acordare a 
locuințelor sociale și de necesitate în urma cărora o să încercăm ca aceste persoane care au rămas fără 
spații locative să fie așezarte prioritar în fața altor persoane de pe lista de așteptare. Colegii identifică în 
momentul de față locuințele care sunt libere, avem până acum 3 locuințe identificate ca și libere, pentru 
ceilalți trebuie să găsim o soluție în perioada următoare. Mulțumesc frumos.

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre :

1.  Proiect  de  hotărâre privind  achitarea  contravalorii  expertizei  tehnice  în  construcții  privind
imobilul bloc de locuințe cu 16 apartamente situat în Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3,
scara B – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: nu ne-am întrunit
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu ne-am întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Domnul Primar: după amiază o să primim o primă parte al problemei, ce ar trebui făcut pentru
consolidare, și el s-a angajat la sfârșitul lunii dar promisiunea făcută azi este sfârșitul săptămânii viitoare
când ne va da expertiza.

Proiectul se aprobă cu 14 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.

  2. Proiect de hotărâre privind achitarea contravalorii expertizei judiciare realizate de specialiștii 
INSEMEX privind deflagrația de gaze care a avut loc la imobilul bloc de locuințe cu 16 
apartamente situat în Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3, scara B– inițiator dl. Primar Eugen
Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: nu ne-am întrunit
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu ne-am întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?

Proiectul se aprobă cu 14 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.             

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgență pentru familiile care au
suferit pierderi în urma deflagrației de gaze, de la locația Piața Avram Iancu, la Blocul nr. 3 scara
B – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : aviz favorabil
Comisia învățământ: nu ne-am întrunit
Comisia urbanism: aviz favorabil 
Comisia juridică: nu ne-am întrunit
Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă dorește cineva să intervină ?
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Proiectul se aprobă cu 14 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.   

Doamna preşedinte Tóth Enikő: dacă nu dorește nimeni să intervină declar ședința închisă. Mulțumesc de
participare și vă doresc o zi bună.

                                                                          
          Președinte de ședință           Secretar General al Municipiului Carei

                    
                   Enikő  Tóth              cj. Adela-Crina ORPIȚOIU
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