
                        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 18.07.2022, orele 14,00

1. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  componenței  unei  comisii  de  specialitate  ale
Consiliului Local al Municipiului Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

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 la sursa
E – Învățământ – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa
G – CSM VICTORIA CAREI – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli aferent
anului 2022  al Fundației Centrul de Promovare aTurismului Cultural”Grof Karolyi”   –
inițiator dl. Primar Eugen Kovács

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

7. Proiect  de hotărâre  privind numirea administratorului  SC CAREI TRANS BUS SRL –
inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Carei în
domeniul public al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 112192 Carei,
nr cad 112192  în suprafață de 11968 mp, situat pe str. Iuliu Maniu nr 21/A – inițiator dl.
Primar Eugen Kovács

9. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  unei  documentaţii  tehnico-cadastrale  de  prima
înscriere a unui teren în suprafață de 100 mp în domeniul privat al Municipiului Carei,
situat pe str. Dacia nr 20 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

10. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL 278/22.12.2021
privind completarea HCL 128/2017 și HCL 28/2020 prin aprobarea documentației tehnico-
cadastrale în vederea înscrierii în evidențele de carte funciară, în favoarea UAT Municipiul
Carei – Domeniul public, a imobilului Puț  F7414 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

11. Proiect  de  hotărâre privind  scoaterea  din  evidența  mijloacelor  fixe  a  unor  bunuri  din
domeniul  public  și  din  domeniul  privat  al  Municipiului  Carei,  înscrise  de  două  ori  ca
urmare a unor erori materiale  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács

                                            P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS


