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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 03.11.2022, orele 14,00. 
 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 166/16.10.2020 modificată prin HCL nr 

283/21.10.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Carei pentru proiectul 

„Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din 

perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre 

de agrement/baze turistice ( tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” - proiect 2 ” Dezvoltarea 

integrată și durabilă a patrimoniului și turismului cultural în Municipiul Carei – Complex 
Castel Karolyi și Parc Dendrologic – etapa a II-a” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 
2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate la poz.26 din Anexa la 

HCL 190/04.08.2022 privind aprobarea modificării ANEXEI la H.C.L. NR.234/11.11.2021, 

modificată prin H.C.L. NR.108/12.04.2022 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII 

PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate prin contractarea unei finanţări rambursabile 

interne în valoare de 25.364.086,95 lei, revizuită prin HCL nr 215/23.08.2022, HCL nr 

230/05.09.2022 și prin HCL nr 298/31.10.2022  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr 284/21.10.2022 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Studiu de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiție „Dezvoltarea integrată și durabilă a patrimoniului și turismului 

cultural în Municipiul Carei – Complex Castel Károlyi și Parc Dendrologic – etapa a II-a” – 
inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului 

General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 

investiție „Dezvoltarea integrată și durabilă a patrimoniului și turismului cultural în 

Municipiul Carei – Complex Castel Károlyi și Parc Dendrologic – etapa a II-a” – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 
 
 
                                                                                     P R I M A R 
                                                                                    ing. Eugen KOVÁCS 
 
 
 


