
 
        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 17.03.2022,

a Consiliului Local al Municipiului Carei

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

caracter  de  îndată,  din  data  de  17.03.2022,  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 17.03.2022. 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. Domnul HÁGÓ ATTILA-NÁNDOR
5. Domnul KEIZER LUDOVIC
6. Domnul LEITNER RÓBERT-ATTILA
7. Domnul LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE
8. Domnul MICOVSCHI MARIN-ADRIAN
9. Domnul PETKES IOSIF
10. Domnul TEMPFLI VASILE-ADALBERT 
11. Domnul TIMOC TITEL-ANDREI 
12. Doamna TODEA CARMEN 
13. Doamna TÓTH ENIKŐ 
14. Domnul UJLAKI GÁBOR
15. Doamna VÉNIG GABRIELA

Lucrările şedinţei sunt conduse de către doamna Tóth Enikő -  preşedinte de şedinţă.
Participă la şedinţa dl Keizer Ludovic – Viceprimarul Municipiului Carei, doamna Adela Crina

Oprițoiu  –  Secretar  General  al  Municipiului  Carei,  dna  Carmen  Egli  –  Director  Executiv  Direcția
Tehnică.
   

Doamna preşedinte Tóth Enikő: bună ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară din data de 17
martie 2022. Pe ordinea de zi avem 2 de proiecte de hotărâre.
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Doamna preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi și ordinea de zi suplimentară după
cum urmează :

1. Proiect de hotărâre privind achitarea contravalorii lucrărilor de eliberare amplasament în 
vederea finalizării 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. Viceprimar
 Ludovic Keizer

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisia de
concurs / comisia de soluționare a contestațiilor pentru postul de director financiar contabil în 
cadrul Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer

                            
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu  15 voturi pentru.

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre privind achitarea contravalorii lucrărilor de eliberare amplasament în
vederea  finalizării  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. Viceprimar
Ludovic Keizer

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

Doamna Egli: la rugămintea domnilor consilieri vreau să fac un rezumat a materialului prezentat.
Este vorba de blocul amplasat în P-ța Avram Iancu nr 3  în care a avut loc deflagrația din 27 februarie. În
urma  expertizei  prelimare  efectuat  de  un  expert  autorizat  sunt  necesare  realizarea  unor  lucrări  de
delimitare a perimetrului, de scoatere a molozului, decaparea planșeului de la nivelul peste 5, respectiv
de  susțineri  pentru  structura  de rezistență.  Pentru  a  continua expertiza  tehnică  în  consecință  trebuie
realizate aceste lucrări. Aveți o propunere finaciară care ilustrează costul care va fi necesar într-o etapă
preliminară,  inclusiv  un  diriginte  de  șantier  pe  care  primăria  îl  va  contracta,  după  eliberarea
amplasamentului expertul va reveni, va continua expertiza. Când vom avea rezultatul final al expertizei
vom reveni în fața dumneavoastră cu noi propuneri.    

Proiectul se aprobă cu 15 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și  0 abțineri.

        2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisia de
concurs / comisia de soluționare a contestațiilor pentru postul de director financiar contabil în ca-drul
Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer

Doamna preşedinte Tóth Enikő: consult comisiile
Comisia economică : discuții în plen 
Comisia învățământ: discuții în plen
Comisia urbanism: discuții în plen 
Comisia juridică: discuții în plen
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Domnul Fazakas: din partea formațiunii UDMR și al Forumului German noi propunem pentru
comisia de concurs pe dl LEITNER RÓBERT-ATTILA iar pentru comisia de soluționare a contestațiilor
LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE iar pentru al doilea loc rugăm colegii să facă propuneri.

Domnul Timoc: îl propun pe dl BONTEA DAN-GABRIEL în comisia de concurs.
Domnul Bontea: în comisia de contestații îl propun pe dl TIMOC TITEL-ANDREI.
Doamna preşedinte Tóth Enikő: propun în plen să votăm forma votului.  Cine este pentru vot

deschis?
Se supune la vot propunerea de vot deschis și se aprobă cu 15 voturi pentru.
Doamna  preşedinte  Tóth  Enikő  supune  la  vot  nominaliarea  persoanelor  propuse  după  cum

urmează:
- Dl  LEITNER RÓBERT-ATTILA – 14 voturi pentru și 1 abținere
- Dl BONTEA DAN-GABRIEL – 14 voturi pentru și 1 abținere
- Dl LÚKÁCS-RÁKOCZI LEVENTE – 14 voturi pentru și 1 abțineri
- Dl TIMOC TITEL-ANDREI – 14 voturi pentru și 1 abținere

Doamna preşedinte Tóth Enikő: declar ședința închisă, mulțumesc pentru participare.

                                                                                                                                                                         
          Președinte de ședință           Secretar General al Municipiului Carei
                   
                   Enikő  Tóth              cj. Adela-Crina OPRIȚOIU
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