
 
                        ROMÂNIA 
                JUDEŢUL SATU MARE 
     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAREI 
 
 
 
 
 

O R D I N E A     D E     Z I 
 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Carei, care se va desfășura în Sala Festivă a 

Primăriei Municipiului Carei, în data de 15.11.2022, orele 14,00 
   
 
 

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

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

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

G – CSM VICTORIA CAREI– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

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

anului 2022 al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” – 
inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale 

Municipiului Carei la 30.09.2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.09.2022  al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.09.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – 
inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.09.2022  al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.09.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 

30.09.2022 - venituri proprii învățământ – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 

30.09.2022 - credite interne – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 

30.09.2022 al Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al 

Spitalului Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 



13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „START - pentru integrarea socio-
profesională a persoanelor vulnerabile din Carei”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL 231/08.11.2021 pentru aprobarea 

documentației tehnice – etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de 

alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu Mare, etapa II-a ”  – inițiator 

dl. Primar Eugen Kovács 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea alipirii 
unor imobile - terenuri în suprafață alipită de 15822 mp, situate în Carei, Calea Armatei 

Române – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

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

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

17. Diverse 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                   P R I M A R 
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


