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      CONSILIUL LOCAL 
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O R D I N E A     D E     Z I 

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

se va desfășura în format on-line, în data de 26.01.2022, orele 12,00. 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art.1 al HCL nr 210/ 2018 privind modificarea art.3 

al Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2018 de modificare a art.2 şi 3 ale Hotărârii 

Consiliului Local nr. 140/2017 privind aprobarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon 

în municipiul Carei pe baza masurilor propuse in Planul de mobilitate Urbana Durabila” – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Carei la Programul 

POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) cu proiectul ”Instrumente 

de management al calității și performanței în administrația publică locală a municipiului 

Carei”, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în 

administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 

concordanță cu SCAP – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de 

prefezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

„CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE – ZONA NORD – MUNICIPIUL 

CAREI” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării cu 10%  a investiţiei de la Spitalul 

Municipal Carei, secția ATI, pentru anul 2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării plății ratelor de eșalonare conform H.C.L. 

nr. 172/2019 privind aprobarea plății în 36 rate lunare a debitului restant al S.C. PIEȚE 

PARCĂRI S.R.L. Carei către U.A.T. Municipiul Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitare de stat, 

cu personalitate juridică din municipiul Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării H.C.L. nr 194/13.11.2020 privind 

aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2020-2021 pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

8. Informare - demisie consilier local 

 

 

                                                                                     P R I M A R 

                                                                                    ing. Eugen KOVÁCS 
 


