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     a şedinţei extraordinare cu caracter de îndată a Consiliului Local al Municipiului Carei, care se 

va desfășura prin mijloace electronice, în data de 11.11.2021, orele 12,00   

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea revocării H.C.L. nr 182/06.09.2021 privind 

aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei– 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în 

valoare de 25.364.086,95 lei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și 

a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 1/A, din 

Municipiul Carei, str Progresului nr 8, jud. Satu Mare” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 1/A, din 

Municipiul Carei, str Progresului nr 8, jud. Satu Mare”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și 

a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 1/B, din 

Municipiul Carei, str Agrară nr 1, jud. Satu Mare” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și 

gistionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 1/B, din Municipiul 

Carei, str Agrară nr 1, jud. Satu Mare” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și 

a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 2, din Municipiul 

Carei, str Nicolae Bălcescu nr 9, jud. Satu Mare”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 

 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 2, din Municipiul 

Carei, str Nicolae Bălcescu nr 9, jud. Satu Mare”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și 

a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 7, din Municipiul 

Carei, str Traian nr 126, jud. Satu Mare”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 7, din Municipiul 

Carei, str Traian nr 126, jud. Satu Mare”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și 

a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 8, din Municipiul 

Carei, str Viilor nr 2, jud. Satu Mare”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 8, din Municipiul 

Carei, str Viilor nr 2, jud. Satu Mare”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și 

a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 9, din Municipiul 

Carei, str Nicolae Titulescu nr 2, jud. Satu Mare”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 9, din Municipiul 

Carei, str Nicolae Titulescu nr 2, jud. Satu Mare”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și 

a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 10, din Municipiul 

Carei, str Liszt Ferenc nr 1, jud. Satu Mare” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 10, din Municipiul 

Carei, str Liszt Ferenc nr 1, jud. Satu Mare” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 

 

 

                                              P R I M A R 

                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

 

 

 

 

 

 
Carei, 11.11.2021 


