
                        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 ș
Festivă a Primăriei Municipiului Carei, în data de 04.08.2022, orele 13,00

1. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  sorei piariste Kürti-Bokor Judit
– ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

2. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Strategiei  Integrate  de  Dezvoltare  Urbană  a
Municipiului Carei pentru perioada 2021-2027 – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici – etapa PT aferen iț
investi iei  ”Mobilitate  urbană  –  Reabilitare  străzi  în  Municipiul  Carei”  ț –  ini iator  dl.ț
Primar Eugen Kovács

4. Proiect  de  hotărâre pentru  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  –  etapa PT aferen iț
investi iei  ”Mobilitate  urbană  –  Reabilitare  trotuare  în  Municipiul  Carei”  ț  –  ini iator  dl.ț
Primar Eugen Kovács

5. Proiect  de  hotărâre pentru  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  revizui i  aferen iț ț
obiectivului de investi ii ”Amenajare parc de agrement SOMOS în Municipiul Carei”ț  –
ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr 29/2018, modificată i completată prin HCLș
81/2018 privind aprobarea i cofinan area proiectului ”Amenajare parc de agrement Somosș ț
în municipiul Carei” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 5   – ini iator dl. Primarț
Eugen Kovács

7. Proiect  de  hotărâre pentru  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  revizui i  aferen iț ț
obiectivului  de  investi ii  ”Reducerea  emisiilor  de  carbon  în  municipiul  Carei  pe  bazaț
măsurilor propuse în Planul de mobilitate Urbană Durabilă” – ini iator dl. Primar Eugenț
Kovács

8. Proiect de hotărâre  pentru modificarea HCL nr 120/2018, modificată i completată prinș
HCL 210/2018  privind  aprobarea  i  cofinan area  proiectului  ”Reducerea  emisiilor  deș ț
carbon în municipiul  Carei  pe baza măsurilor propuse în Planul  de mobilitate  Urbană
Durabilă” în cadrul POR 2014-2020, Axa 3 – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

9. Proiect  de  hotărâre pentru  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  revizui i  aferen iț ț
obiectivului  de  investi ii  ”Cre terea  gradului  de  participare  la  învă ământul  generalț ș ț
obligatoriu în cadrul colii Gimnaziale nr. 1 Carei”Ș  – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizui i – etapa PTț
aferen i investi iei ”Modernizare Cre ă de copii în Municipiul Carei”ț ț ș  – ini iator dl. Primarț



Eugen Kovács

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării serviciilor de decontaminare teren de euriș
periculoase inflamabile, de pe amplasamentul identificat prin CF 111398 Carei i a alocăriiș
financiare pentru realizarea acestor servicii – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea i completarea Studiului de fezabilitate cu elementeș
DALI „Extinderea, reabilitarea Liceului Teoretic Carei” în vederea realizării obiectivului 
de investi ii: „Extinderea, reabilitarea i dotarea Liceului Teoretic Carei, str. Igni ului nr. ț ș ș
18, municipiul Carei, jude ul Satu Mare”ț  – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Anexei la HCL nr. 234/2021, modificată 
prin HCL nr. 108/2022 – LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTI II PUBLICE DE Ț
INTERES LOCAL finan ate prin contractarea unei finan ări rambursabile interne în ț ț
valoare de 25.364.086,95 lei – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul 
Director al Funda iei Centrul de Promovare al Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”ț   – 
ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale 
Municipiului Carei la 30.06.2022  – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 
36.06.2022 - credite interne – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 
30.06.2022 - venituri proprii învă ământț  – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
30.06.2022 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
30.06.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.   – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
30.06.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”  – 
ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
30.06.2022 al S.C. Pie e-Parcări S.R.L. Careiț  – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
30.06.2022 al Spitalului Municipal Carei   – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa 
G – CSM VICTORIA CAREI – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 84/2022 privind aprobarea 



trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în domeniul privat al Municipiului Carei
a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106364 Carei, nr cad 106364 în vederea vânzării 
acestuia  – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 
înscriere al imobilului-teren în domeniul privat al Municipiului Carei, identificat în CF 
113317 Carei, nr. Top. 1819/6 Carei situat pe str. Mihai Eminescu, nr. 13 – ini iator dl. ț
Primar Eugen Kovács

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licita ie publică a terenului ț
intravilan în suprafa ă de 1791 mp înscris în C.F. 103334 Carei nr. Cad. 103334 situat pe ț
Calea Armatei Române, f.n. – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licita ie publică a terenului ț
intravilan în suprafa ă de 1242 mp înscris în C.F. 112929 Carei, nr. Cad. 112929  situat pe ț
Calea Armatei Române, f.n.  – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licita ie publică a terenului ț
intravilan în suprafa ă de 1000 mp înscris în C.F. 112680 Carei, nr top 112680 situat pe ț
Calea Armatei Române, f.n. – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea  amplasării  statuii pictorului Ligeti Antal în 
Municipiul Carei, Str. 1 Decembrie 1918 – ini iator dl. Primar Eugen Kovácsț

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS

Carei, la 02.08.2022


