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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 13.02.2023, orele 14,00. 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Carei pe anul 2023, sursa E – venituri proprii învățământ   – inițiator dl. 

Primar Eugen Kovács 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli ale 

Municipiului Carei la 31.12.2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

de 31.12.2022 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

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

de 31.12.2022 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 31.12.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – 

venituri proprii învățământ, ale Municipiului Carei la 31.12.2022– inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – 

credite interne ale Municipiului Carei la 31.12.2022 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

31.12.2022 al Spitalului Municipal Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

General, etapa Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție „Eficientizarea serviciului de 

transport public călători al Municipiului Carei ” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea necesității și oportunității investiției „Amenajare 

sens giratoriu pe B-dul 25 Octombrie, intersecția cu str. Petőfi Sándor și str. Viilor, în 

Municipiul Carei” – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 



 

11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea constituirii comisiei pentru inițierea și negocierea 

prețului de achiziționare a imobilelor din Municipiul Carei necesare realizării investițiilor 

de interes public ale Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a 

imobilului situat în Municipiul Carei, str. Kaffka Margit nr 6 în favoarea Clubului 

Copiilor Carei  – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei, situat în intravilanul 

Municipiului Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei 

a unui imobil-teren, cota de 4990/67600 din 689 mp, înscris în CF 113604 Carei, nr cad 

113604, situat în Carei, str. Progresului nr 19– inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei 

a unui imobil-teren, cota de 381/1526 mp, înscris în CF 113979 Carei, nr top 756/1, 757/1, 

situat în Carei, Calea Mihai Viteazul nr 28 – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

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

aparținând patrimoniului Municipiului  Carei – domeniul privat – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei   – inițiator dl. Primar Eugen 

Kovács 

 

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

situat în Carei, str. Tireamului nr. 75, proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei  – 

inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării participării echipei de robotică a Scolii cu 

clasele I-VIII nr.1 Carei la evenimentul I-Fest II SCHEDULE 2023 – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea finanțării achiziționării a trei uși rezistente la foc de 

către Spitalul Municipal Carei – inițiator dl. Primar Eugen Kovács 

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local 

pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele 

majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social – inițiator dl. Primar 

Eugen Kovács 

 

 

 

 

 

                                                                                     P R I M A R 

                                                                                    ing. Eugen KOVÁCS 

 

 
 


