
                        ROMÂNIA
                JUDEŢUL SATU MARE
     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAREI

O R D I N E A     D E     Z I

a şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al Municipiului Carei, 
care se va desfă ura în Sala Festivă a Primăriei Municipiului Carei, ș

în data de 05.09.2022, orele 15,00

1. Proiect de hotărâre privind modificarea i completarea HCL 91/05.04.2022 ș pentru aprobarea
proiectului  ”Renovare  energetică  aprofundată  -  Lucrări  de  reabilitare  privind  cre tereaș
eficien ei energetice i gestionare inteligentă a energiei la Grădini a cu program prelungit nr.ț ș ț
1/B, din Municipiul Carei, str. Agrară nr. 1, jud. Satu Mare” – ini iator dl. Primar Eugenț
Kovács

2. Proiect de hotărâre privind modificarea i completarea HCL 96/05.04.2022ș  pentru aprobarea
proiectului  ”Renovare  energetică  aprofundată  -  Lucrări  de  reabilitare  privind  cre tereaș
eficien ei energetice i gestionare inteligentă a energiei la Grădini a cu program normal nr. 9,ț ș ț
din Municipiul  Carei,  str.  Nicolae Titulescu nr.  2,  jud.  Satu Mare” – ini iator  dl.  Primarț
Eugen Kovács

3. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  i  completarea  HCL  109/21.04.2022ș  pentru
aprobarea proiectului  ”Renovarea energetică moderată a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu
Carei” – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

4. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  necesită ii  i  oportunită ii  realizării  investi ieiț ș ț ț
”Regenerarea urbană a Cartierului Eliberării din Municipiul Carei” – ini iator dl. Primarț
Eugen Kovács

5. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  necesită ii  i  oportunită ii  realizării  investi ieiț ș ț ț
”Regenerarea urbană a Cartierului Republicii din Municipiul Carei” – ini iator dl. Primarț
Eugen Kovács

6. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  necesită ii  i  oportunită ii  realizării  investi ieiț ș ț ț
”Regenerarea urbană a Cartierului Mihai Viteazul I din Municipiul Carei” – ini iator dl.ț
Primar Eugen Kovács

7. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  necesită ii  i  oportunită ii  realizării  investi ieiț ș ț ț
”Regenerarea urbană a Cartierului Mihai Viteazul II din Municipiul Carei” – ini iator dl.ț
Primar Eugen Kovács



8. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  necesită ii  i  oportunită ii  realizării  investi ieiț ș ț ț
”Modernizarea i extinderea Pie ei agro-alimentare din Municipiul Carei”ș ț  – ini iator dl.ț
Primar Eugen Kovács

9. Proiect de hotărâre pentru revizuirea Anexei la HCL nr 215/23.08.2022  pentru revizuirea
Anexei  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  – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

                                          P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS

Carei, la 02.09.2022


