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Stima i careieni,ț  

În 2021, Careiul a atras finan ări din fonduri europene i guvernamentale, prin intermediul ț ș
proiectelor pe care le implementează, în sumă totală de 28 milioane lei, adică aproximativ 5,7 milioane 
euro. 

Proiectul Mobilitate1, privind introducerea transportului în comun cu microbuze electrice i a unuiș
sistem de bike sharing, se află într-un grad avansat de implementare, fiind achitate facturi însumând de 
88% din valoarea totală a proiectului.

Proiectul Mobilitate2, privind extinderea pistelor de bicicli ti i modernizarea spa iilor verzi, au ș ș ț
fost plătite facturi reprezentând de 60% din valoarea totală a proiectului. i în cazul modernizării zonei deȘ
agrement omo  au fost achitate lucrări în procent de 60% din valoarea totală.Ș ș

În cazul proiectului privind modernizarea iluminatului public s-au plătit facturi reprezentând 20% 
din valoarea totală. S-a lucrat mai mult la re eaua subterană de cabluri, valoarea mai mare urmează la ț
anul, la instalarea corpurilor de iluminat.

De asemenea, alte proiecte implementate de Primăria Carei sunt într-un stadiu tot mai avansat. La 
proiectul de reabilitare a colii Gimnaziale nr.1 se evaluează cele două oferte depuse pentru realizarea Ș
lucrărilor. La Grădini a Nr.3 sunt în curs de execu ie lucrările de extindere i modernizare. Pentru centrul ț ț ș
recreativ de lângă stadionul Victoria (bazinul de înot) s-a dat ordin de începere a lucrărilor.

De asemenea, s-a finalizat evaluarea ofertelor în cazul proiectului Locuin e Sociale I, de pe strada ț
Dr. Marinescu. Urmează să se semneze contractul de execu ie, în cazul în care nu apar contesta ii.ț ț

În cazul Centrului multifunc ional (biblioteca cu parcare subterană), proiectul tehnic se află în ț
reavizare la Agen ia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord Vest, urmând ca anul viitor să fie realizată ț
procedura de achizi ie publică pentru lucrări.ț

La cre ă, lucrările sunt în execu ie, s-a finalizat corpul A, iar acum se lucrează la corpul B. Pentru ș ț
proiectul terenului de joacă din parc a fost lansată procedura de achizi ie.ț

La proiectul Locuin e sociale II, situate str. Pele , documenta ia tehnică a fost depusă spre ț ș ț
finan are.ț

La fel i în cazul proiectului transfrontalier RO-HU, implementat în colaborare cu Nyirbator, prin ș
care se reabilitează fosta casă de copii de pe strada Vasile Lucaciu, s-a elaborat documenta ia pentru ț
SEAP.

La construirea adăpostului de câini lângă fosta groapă de gunoi, lucrarea a fost contractată, s-a dat 
ordin de începere a lucrărilor, anul viitor, în primăvară, vor fi demarate lucrările.

Lucrările de modernizare i extindere a colii Gimnaziale Vasile Lucaciu, finan ate prin PNDL 2, ș Ș ț
sunt în curs de finalizare. A fost achtiată 80% din valoarea totală, termenul de finalizare fiind 30 iunie 
2022.

Primăria Carei are aprobare pentru construc ia a încă 58 de locuin e ANL. Administra ia locală a ț ț ț
asigurat utilită ile, ANL a lansat licita ia pentru proiectare i execu ie, probabil în martie va fi atribuită.ț ț ș ț

Cu respect,

Primar
Ing. Eugen Kovacs


