
                        ROMÂNIA
                JUDEŢUL SATU MARE
     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAREI

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 05.04.2022, orele 12,00.

1. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea utilizării  a  excedentului  bugetului  de venituri  și
cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

2. 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. 1/B, din Municipiul Carei, str. Agrară nr. 1,
jud. Satu Mare ”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács

3. 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. 1/A, din Municipiul Carei, str. Progresului
nr. 8, jud. Satu Mare ”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács

4. 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.  2,  din  Municipiul  Carei,  str.  Nicolae
Bălcescu nr. 9, jud. Satu Mare ”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács

5. 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

6. 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 normal nr. 8, din Municipiul Carei, str. Viilor nr. 2, jud.
Satu Mare ”– inițiator dl. Primar Eugen Kovács

7. 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 normal nr. 9, din Municipiul Carei, str. Nicolae Titulescu nr. 2, jud. Satu
Mare ” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

8. 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 normal nr. 10, din Municipiul Carei, str. Liszt Ferencz nr.
1, jud. Satu Mare ” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács



9. Proiect  de  hotărâre privind modificarea Hotărârii  nr 212/20.12.2018 privind aprobarea
proiectului „Creare Centru Multifuncţional Carei”, modificată prin HCL 32/18.02.2020 și
HCL 41/14.02.2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS

Carei, la 05.04.2022


