
 

                        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 desfășura în Sala Festivă 

a Primăriei Municipiului Carei, în data de 07.10.2022, orele 12,00   

   

 

 

1. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului PRO URBE  domnului Bogdan Georgescu  – 

inițiator Grup consilieri locali PSD 

 

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

Municipiului Carei pe anul 2022  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2022 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării chiriei aferente unei locuinţe de serviciu 

pentru  un medic specialist angajat al Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor de transport pentru un 

medic specialist al Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 

103817 Carei, nr top 634/104 în suprafață de 45 mp, situat în Municipiul Carei, str. Bujorului 

nr 16A – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre privind scutirea parțială de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru 

imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.36, proprietatea Forumului Democrat al 

Germanilor – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 71/2019 privind atribuirea în 

folosinţă gratuită pe termen de 18 luni, a spaţiului în suprafaţă totală de 1013 mp din imobilul  

situat în Carei, str. Progresului nr 28, în favoarea Judecătoriei Carei, modificată – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind alocarea unui spațiu pentru Societatea Cultural Patriotică 

Avram Iancu – Filiala Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima 

înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei – Drum de exploatare – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a 

unui imobil-teren în suprafață de 1000 mp, înscris în CF 109185 Carei, situat în Carei, Calea 

Armatei Române  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în 

domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului clădire cazan din incinta Liceului 

Tehnologic ”Iuliu Maniu” înscris în CF 109811 Carei, nr cad 109811 - C3 – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării domeniului privat al Municipiului Carei 

cu două poziții noi – terenuri intravilane – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării în concesionare a mijloacelor fixe din Lista 

de investiții realizate din fonduri ECO Etapa II către SC APASERV SATU MARE SA  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács    

 

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea 

locuințelor sociale și de necesitate din proprietatea UAT Municipiul Carei – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ  în anul şcolar 2022-2023 – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru 

evaluarea și asigurarea calității învățământului din unităţile de învăţământ  din Municipiul 

Carei în anul şcolar 2022-2023  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Str. Ady Endre nr. 6” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Str.  1 Decembrie 1918 nr. 2”  – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Cart. Republicii nr. 15” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Cart. Republicii nr. 16” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a 

clădirilor Rezidențiale multifamiliale – P-ța 1 Mai nr 1-3-5” – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

 

 



25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - 

Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a 

energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 7, din Municipiul Carei, str. Traian nr. 126, 

jud. Satu Mare ”  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

26. Diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   P R I M A R 

                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


