ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

PROCES - VERBAL
al şedinţei extraordinare din data de 09.04.2014
al Consiliului Local al Municipiului Carei

Sunt prezenţi 18 consilieri, lipseşte dna consilier Mocanu Alina.
Şedinţa este condusă de domnul consilier Fazakas Zoltan.
D-nul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinei de zi, după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind avizarea listei de investiţii prioritare finanțate din POS Mediu din
cadrul proiectului „ Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu
Mare”, perioada de programare 2014-2020
Domnul primar completează ordinea de zi cu un proiecte şi anume :
- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al
Municipiului Carei pe anul 2014
Ordinea de zi se aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre privind avizarea listei de investiţii prioritare finanțate din POS Mediu din
cadrul proiectului „ Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu
Mare”, perioada de programare 2014-2020
Este prezent în şedinţă reprezentantul SC APASERV Satu Mare dl. Octavian Lazin care
prezintă intenţiile APASERV vis a vis de proiect.
Dl. consilier Csizmadia pune întrebarea dacă într-un an se vor putea finaliza lucrările în
condiţia în care s-a pierdut 7-8 luni cu licitaţia. Este inadmisibil că vin bani europeni şi nu puţin şi se pierd 78 luni cu licitaţii cu contestaţii etc.
Dl. Lazin arată că întradevăr APASER-ul este în întârziere cu majoritatea lucrărilor.
Terminarea lucrărilor depinde cât de puternică va fi societatea care va câştiga lucrările. Dacă nu se
finalizează lucrările în perioada de eligibilitate, APASERV are un credit neaccesat încă de 6 milioane de Euro
din care va finanţa lucrările neexecutate. Dl consilier Tempfli pune întrebarea „cine răspunde dacă nu se va
realiza investiţia?” Dl. Lazin prezintă câteva aspecte care au generat probleme :
 proiectarea, modificarea traseului, întârzierile la obţinerea avizelor, etc.
La nerealizarea investiţiei vor fi traşi la răspundere toţi cei implicaţi.
Dl. consilier Brem pune întrebarea „Când vor avea oamenii din Carei apă potabilă?”
La Lazin răspunde că cel târziu în noiembrie anul viitor.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă în unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al
Municipiului Carei pe anul 2014
Dl. consilier Oneţ menţionează că banii pentru reabilitarea drumului comunal DC120 sat
Ianculeşti nu au venit din bunăvoinţa dlui preşedinte Adrian Ştef, ci a fost votat de întreg Consiliu Judeţean.
Se supune la vot proiectul şi se aprobă în unanimitate de voturi.

Nefiind alte probleme şedinţa se încheie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Fazakas Zoltán

SECRETAR
jr. Sróth Clara
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