
                         ROMÂNIA
                JUDEŢUL SATU MARE
     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAREI

O R D I N E A   D E   Z I 

a şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Carei  din  data  de

03.07.2018,  orele 10,00:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  studiului  D.A.L.I.  pentru  lucrarea  :  „SCHIMBARE
ACOPERIŞ Corp B – S+P+2, la LICEUL TEORETIC CAREI”

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentraţiei  tehnico-cadastrale  în  vederea  alipirii
imobilului - teren situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.37, aferent Şcolii Generale nr 1 cu
clasele I-VIII Carei

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentraţiei  tehnico-cadastrale  în  vederea  primei
înscrieri în domeniul public a U.A.T. Municipiul Carei a imobilului situat în Carei, str. Grof
Karolyi Sandor nr 2, identificat prin C.F. 6971 cu nr top 1969/1 curţi construcţii în intravilan

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea primei

înscrieri în domeniul public al Municipiului Carei a imobilului, teren în suprafaţă de 3500

mp identificat prin nr top 18/1

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentraţiei  tehnico-cadastrale  în  vederea  primei
înscrieri în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului, teren în suprafaţă de 853 mp şi
a centralei termice tip P în suprafaţa construită de 109 mp, situate în Carei, str.1 Decembrie

1918 nr.15

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei în domeniul privat al Municipiului Carei

a Sistemului de supraveghere video 

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei în domeniul public al Municipiului Carei

a imobilului, înscris în C.F. 108078 cu nr top 108078 situat în Carei, str. Căplenilor nr.23

8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  concesionării  prin  licitaţie  publică  a  terenului

neproductiv în suprafaţa de 1000 mp, situat în intravilanul Municipiului Carei, identificat

prin C.F. nr. 111189 Carei, nr cad. 111189

9. Proiect  de hotărâre privind aprobarea trecerii  în proprietatea Centrului cultural Carei a

autoturismului Dacia Lodgy Laureate

10. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unei  diplome  de  merit  cu  ocazia  Centenarului

României şi a sumei de 1000 de lei veteranilor de război din municipiul Carei

11. Proiect de hotărâre privind premierea echipei de fotbal al Liceului Teoretic

12. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Carei

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de închiriere a Bazei Sportive VICTORIA Carei

14. Diferite probleme de urbanism

15. Diverse 

                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 
Carei, 29.06.2018


