
             ROMÂNIA 

   JUDEŢUL SATU MARE 

      CONSILIUL LOCAL 

AL 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 03.11.2021, orele 13,00   

 

 

 

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

municipiului Carei și ale instituțiilor subordonate la 30.09.2021 – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

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

30.09.2021 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
 

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

30.09.2021 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

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

30.09.2021 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

30.09.2021 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

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

30.09.2021 al Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács  
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de salubrizare al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 
 

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

înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea 

dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 111190 Carei, nr cadastral 111190 din domeniul 

public al Municipiului Carei, situat pe strada Stadionului nr 19 – Baza Sportivă Victoria – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 



 

 

 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea 

dezlipirii imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 113181 Carei, nr cadastral 113181 

din domeniul privat al Municipiului Carei, situat pe strada Tireamului nr 77– inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe 

aparținând patrimoniului – domeniul privat al U.A.T. Municipiul Carei – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe 

aparținând patrimoniului – domeniul privat al U.A.T. Municipiul Carei – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a 3 containere modulare 

echipate, din domeniul  privat al Municipiului Carei în favoarea ISU ”SOMEȘ” al 

Județului Satu Mare– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   P R I M A R 

                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carei, la 26.10.2021 

 



             ROMÂNIA 

   JUDEŢUL SATU MARE 

      CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI CAREI 

 

 

 

 

 

 

O R D I N E A     D E     Z I 

suplimentară 

 

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

Festivă a Primăriei Municipiului Carei, în data de 03.11.2021, orele 13,00   

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire locuințe sociale și Centru 

comunitar integrat medico-social în municipiul Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate 

și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construire locuințe sociale și Centru 

comunitar integrat medico-social în municipiul Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr 205/18.10.2021 privind aprobarea 

transmiterii în folosinţă gratuită în favoarea Companiei Naționale pentru Investiții, a 

terenului situat în Carei, str. Tireamului nr. 77, în suprafață de 3.229 mp,  pe care se va 

realiza investiţia ”Construire Creșă în zona Tireamului, Municipiul Carei” ca Proiect Pilot - 

”Construire creșa mică” în cadrul subprogramului ”Unități și investiții de învățământ de 

stat” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Națională pentru Investiții, a terenului situat în 

Carei, str. Tireamului nr. 77, în suprafață de 3.229 mp,  pe care se va realiza investiţia 

”Construire Creșă în zona Tireamului, Municipiul Carei” ca Proiect Pilot - ”Construire 

creșa mică” în cadrul subprogramului ”Unități și investiții de învățământ de stat” – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

 

 

                                                   P R I M A R 

                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

 

 

 

 

 

 
Carei, la 01.11.2021 

 


