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

format online, în data de 20.03.2023, orele 10,00. 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 95/05.04.2022 pentru aprobarea proiectului  

“Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 8, din 

Municipiul Carei, str Viilor nr 2, jud. Satu Mare” – inițiator Primar ing. Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 97/05.04.2022 pentru aprobarea proiectului  

“Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 10, din 

Municipiul Carei, str Liszt Ferenc, nr 1, jud. Satu Mare”– inițiator Primar ing. Eugen 

Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului 

General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 

investiție”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 Primar ing. 

Eugen Kovács 

 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului 

General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 

investiție ”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 Primar ing. 

Eugen Kovács 

 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului 

General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 

investiție ”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 Primar 

ing. Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului 

General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 

investiție ”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 Primar ing. 

Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului 

General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 

investiție ”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 Primar ing. Eugen 

Kovács 

 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului 

General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 

investiție ”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 Primar 

ing. Eugen Kovács 

 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului 

General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 

investiție ”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 Primar ing. 

Eugen Kovács 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de 

venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022 – inițiator Primar ing. 

Eugen Kovács 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

                                                                                           

PRIMAR 

                                                                                     ing. Eugen KOVÁCS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carei, 17.03.2023 

 


