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O R D I N E A     D E     Z I 

 
     a şedinţei extrordinare a Consiliului Local al Municipiului Carei, care se va desfășura cu 

prezență fizică, în data de 03.03.2023, orele 12,00. 

 

 

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

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

Eugen Kovács 

 

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

31.12.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

4. Proiect de hotărâre privind completarea Listei bunurilor ce apartin domeniului public al 

municipiului Carei, judeţul Satu Mare, care sunt puse la dispozitia S.C APASERV SATU 

MARE S.A , pentru furnizarea serviciilor prevăzute în Contractul de Delegare 

nr.12313/19.11.2009, bunuri definite ca „bunuri de retur" – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării unor poziţii din inventarul 

bunurilor, ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Carei, însuşit prin HCL 44/1999   

– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 140/2012 privind acordul de 

preluare în domeniul public al municipiului Carei și în administrarea Consiliului local a 

imobilului situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.40, completată prin HCL 114/2014 a 

Municipiului Carei, modificată prin HCL 158/2018 a Municipiului Carei,  modificată prin 

HCL 67/2019 a Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării/scoaterii din evidență respectiv transferul 

mijloacelor fixe aflate în domeniul public și privat al Municipiului Carei – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin atribuire directă și /sau prin 

licitație publică cu strigare a suprafeței de 33,98 ha pajiște aflată în extravilan, aparținând 

domeniului privat al municipiului Carei, județul Satu Mare potrivit art. 9, alin. (2) din 

OUG nr. 34 / 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente ș i  pentru modificarea ș i  completarea Legii fondului funciar nr. 18 / 1991 – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 



 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 

nr.110521 Carei, nr.cad. 110521 în suprafață de 1171 mp situat în Municipiul Carei, str. 

Ignișului nr.7 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenurilor intravilane, identificate prin 

C.F. nr.108876 Carei, nr.cad. 108876 în suprafață de 250 mp și C.F. nr.108464 Carei nr 

cad. 108464, în suprafață de 750 mp, situate în Municipiul Carei, Calea Armatei Române 

nr 74 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

11. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al 

Municipiului Carei asupra imobilului teren înscris în CF nr. 106358  Carei, nr cad 106358 

în suprafață de 20 mp, situat în Cart. Mihai Viteazul II – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
 

12. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru 

imobilele afectate de deflagrația de gaze naturale din 27.02.2022, situate în Municipiul 

Carei, P-ța Avram Iancu nr 3 sc B – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

13. Proiect de hotărâre privind scutirea parțială de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru 

imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.36, proprietatea Forumului Democrat al 

Germanilor – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 

2023, pentru imobilul situat în Carei, Cart. Eliberării nr. 8/A, aflat în administrarea  C.S. 

TAPO Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Sectorul Poliţiei de 

Frontieră Carei şi Consiliul Local al Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 
 

 

 

 

                                                                                     P R I M A R 

                                                                                    ing. Eugen KOVÁCS 
 
 
 

 
 


