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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 09.06.2021, orele 12,00   

 

 

 

 

1. Depunerea jurământului de către doamna consilier local ales Haller Erika-Tünde 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile 

din bugetul local al Municipiului Carei, pentru anul 2021, în condițiile Legii nr 350/2005 – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Carei la ”Programul 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-

2024”, în vederea achiziționării unui autovehicul nou electruic hibrid – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice etapa DALI aferentă 

obiectivului de investiție „Înlocuire învelitoare la clădirea Liceului Tehnologic Simion 

Bărnuțiu, Corp C3-Atelier” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice etapa Studiu de fezabilitate al 

obiectivului de investiție „Dotarea cu sistem de detectare și alarmare a incendiilor a 

Liceului Teoretic Carei”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice etapa DALI aferentă 

obiectivului de investiție „Înlocuirea gardului împrejmuitor din beton prefabricat la 

Liceul Teoretic Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor în vederea obținerii licenței de 

explorare și exploatare a resurselor de apă geotermală în perimetrul Carei   – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 



 

 

10. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr 173/27.10.2020 privind aprobarea 

participării Municipiului Carei la Programul POIM//9/1/ Cresterea capacităţii unităților de 

învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de 

virusul SARS-COV-2, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19,  Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19, cu proiectul “Cresterea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar 

de stat din municipiul Carei în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul 

SARS-COV-2”.  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor medicale 

achiziționate prin proiectul ”Creșterea accesibilității și îmbunătățirii calității serviciilor de 

sănătate în Municipiul Carei” cod SMIS nr 123884, și din cadrul proiectului ”Creșterea 

capacității de gestionbare a crizei sanitare COVID-19, cod SMIS nr 138306 din domeniul 

privat al Municipiului Carei în favoarea Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu 

terenul intravilan înscris în C.F. nr. 103817 Carei, nr top 634/104, în vederea vânzării 

acestuia – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu 

terenul intravilan înscris în C.F. nr. 105380 Carei, nr top 105380, în vederea vânzării 

acestuia 

 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

14. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu 

terenul intravilan înscris în C.F. nr. 109984 Carei, nr top 2978/9/C în vederea vânzării 

acestuia – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

15. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu 

terenul intravilan înscris în C.F. nr. 110492 Carei, nr cad 110492 în vederea vânzării 

acestuia – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

16. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu 

terenul intravilan înscris în C.F. nr. 112083 Carei, nr cad 112083, în vederea vânzării 

acestuia – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

17. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu 

terenul intravilan înscris în C.F. nr. 112680 Carei, nr top 6497/11 – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

18. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului 

Carei cu două noi poziții – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

19. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului 

Carei cu o poziție – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

20. Diverse 
                                                                                                P R I M A R 

                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS  
 


