
                        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  desfă ura  ș în  Sala
Festivă a Primăriei Municipiului Carei, în data de 29.04.2022, orele 11,00  

1. Depunerea jurământului de către domnul consilier local ales Merca Ioan

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2021 al Funda iei Centruț l 
    de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2021 al S.C. Pie e-Parcăț ri 
     S.R.L. – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2021 al S.C. CAREI 
    TRANS BUS S.R.L. – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale 
    Municipiului Carei la 31.03.2022 – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
     31.03.2022 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 
    31.03.2022 - venituri proprii învă ământ ț – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 
    31.03.2022 - credite interne – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
     31.03.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”  – 
     ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
      31.03.2022 al S.C. Pie e-Parcări S.R.L. Carei ț – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
      31.03.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.  – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 
      31.03.2022 al Spitalului Municipal Carei  – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea plă ii în 36 rate lunare a debitului ț restant al S.C. PIE E Ț
      PARCĂRI S.R.L. Carei către U.A.T. Municipiul Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al 
      aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 
      imobilului teren, identificat prin CF 109265 Carei, nr. top. 6497/17, situat pe Calea Armatei 
      Române – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács

                                                                                     P R I M A R
                                                                                    ing. Eugen KOVÁCS

Carei, la 27.04.2022


