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O R D I N E A     D E     Z I 

 
     a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Carei, care se va desfășura în Sala 

Festivă a Primăriei Municipiului Carei, în data de 27.07.2021, orele 12,00   

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale 

municipiului Carei și ale instituțiilor subordonate la 30.06.2021 – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.06.2021 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.06.2021 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.06.2021 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.06.2021  al Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 

nr 9/2018 revizuiți și modificați prin HCL nr 52/2018, prin HCL nr 12/2019 pentru 

proiectul  

„Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu în cadrul Școlii 

Gimnaziale nr. 1 Carei”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 13/2019 privind aprobarea proiectului  

„Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu în cadrul Școlii 

Gimnaziale nr. 1 Carei” și a cheltuielilor legate de proiect – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 

130.000 lei societății „Carei Trans Bus„ SRL– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre privind completarea comitetului director al Clubului Sportiv 

Municipal Victoria Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 



 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a 100 exemplare din lucrarea „A 

Nagykárolyi gróf  Károlyi család ezeréves története” autor Szabó Imre – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind alocarea unui spațiu pentru funcționarea unui spațiu pentru 

Biroul Parlamentar – Deputat Radu Panait ( USR ) – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea, în principiu, a concesionării prin licitaţie publică, a 

unei suprafeţe de 1242 mp teren din categoria curți-construcții, domeniul public al 

Municipiului Carei, identificat prin C.F. 112929 Carei– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre  privind scoaterea din evidența mijloacelor fixe a unor bunuri din 

domeniul public și din domeniul privat al Municipiului Carei, înscrise de două ori ca 

urmare a unor erori materiale   – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 

înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea 

dezlipirii imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 111751 Carei, nr cadastral 111751 

din domeniul public al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea 

dezlipirii imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 112454 Carei, nr cadastral 112454 

din domeniul public al Municipiului Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea 

dezlipirii imobilului teren extravilan înscris în CF nr. 112084 Carei, nr cadastral 112084 

din domeniul privat al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

18. Proiect de hotărâre privind corectarea erorii materiale strecurate în HCL nr 63/20.04.2021 

privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Carei a unui 

teren – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

19. Proiect de hotărâre pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 

143/2020, completat prin HCL nr 182/2020, aferent investiției „Anexă Agricolă – Adăpost 

Animale”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

20. Diverse  

- cererea d-lui Bertiean Mihai, domiciliat în Carei, distribuit pentru COMISIA DE SPECIALITATE  

DIN DOMENIUL ORGANIZARE ŞI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, LUCRĂRI PUBLICE, 

PROTECŢIA MEDIULUI A MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ, 

AGRICULTURĂ și COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, 

CULTE. 

 

 

 

                                                                                                P R I M A R 

                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS  
 
Carei, 23.07.2021 


