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O R D I N E A     D E     Z I 

 

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

Festivă a Primăriei Municipiului Carei, în data de 06.09.2021, orele 12,00   

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați 

prin HCL 103/2021 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 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Carei pe anul 2021 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

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

 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție 

privind obiectivul „Reabilitare B-dul 25 Octombrie, tronson cuprins între strada Mioriței 

și limita intravilană a străzii” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție 

privind obiectivul „Mobilitate urbana – reabilitare străzi în Municipiul Carei” – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție 

privind obiectivul „Mobilitate urbana – reabilitare trotuare în Municipiul Carei” – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiului de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție 

„Construcție complex sportiv cu teren de fotbal”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiului de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție 

„Amenajare zona urbană P-ța Avram Iancu” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 

 



 

 

 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art.3 al HCL nr. 29/09.02.2018 privind aprobarea şi 

cofinanţarea proiectului „Amenajare parc de agrement SOMOS în municipiul Carei” în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5  modificată prin HCL 

nr.81/2018 pentru modificarea HCL nr. 29/09.02.2018 privind aprobarea şi cofinanţarea 

proiectului „Amenajare parc de agrement SOMOS în municipiul Carei” în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice – Studiul de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Amenajări la balta 

existentă în parcul de agrement SOMOS Municipiul Carei”  – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului descris prin : „Studiul de soluție pentru eliberare de 

amplasament pe străzile 1 Decembrie 1918, Iuliu Maniu, Mihai Viteazu și B-dul 25 

Octombrie între magazinul Unicarm și turnul de apă din Municipiul Carei – ca urmare a 

modernizării drumurilor publice în Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dotării Municipiului Carei cu parcometre aferente 

locurilor de parcare cu plată – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de autovehicule utilitare și utilaje 

necesare dotării Direcției Servicii Publice Locale din cadrul U.A.T. Municipiul Carei   – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării costurilor serviciilor medicale în 

specialitatea radiologie și imagistică medicală cu competențe în senologie pentru Spitalul 

Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 

 

 

                                        P R I M A R 

                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


