
             ROMÂNIA
   JUDEŢUL SATU MARE
      CONSILIUL LOCAL
AL 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 27.04.2018,
ora 11.00

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execuţiei  bugetelor  de  venituri  şi  cheltuieli  pe
trimestrul I anul 2018

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execuţiei  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  pe
trimestrul I anul 2018 al Spitalului Municipal Carei 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli
al  Municipiului  Carei pe anul 2018

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea rectificării   Bugetului  de  Venituri  şi  Cheltuieli  al
Spitalului Municipal  Carei  pe anul 2018

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării  festivalului CAREI FEST 2018
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării chiriilor aferente unor locuinţe de serviciu

pentru un medic specialist angajat al Spitalului Municipal Carei
7. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  chiriilor  aferente  sălilor  de  sport  aflate  în  incinta

unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Carei
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate  : „Modernizarea sistemului de

detecţie şi alarmare a incendiilor în Sediul Primăriei”
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate  : „Modernizarea sistemului de

detecţie şi alarmare a incendiilor în Castelul Karolyi”
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea înscrierii

unui imobil-teren în domeniul privat al Municipiului Carei 
11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei  tehnico-cadastrale în vederea primei

înscrieri a unui imobil-teren în domeniul privat al Municipiului Carei 
12. Proiect  de hotărâre privind intenţia de preluare în domeniul  privat  al  municipiului  şi  în

administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei,  a imobilului hală de producţie ce
aparţine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

13. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  listelor  cuprinzând  mijloacele  fixe  şi  obiectele  de
inventar, proprietatea Municipiului Carei, supuse casării 

14. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  acordarea  ajutoarelor  de
urgenţă prevăzute de Legea nr 416/2001 privind venitul minim garantat

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de copii provenind din familii defavorizate,
cărora li se asigură gratuit o masă zilnică de către Cantina de Ajutor Social Carei în temeiul
Protocoalelor încheiate de Consiliul Local al Municipiului Carei

16. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  finanţării  serviciilor  de  educaţie  nonformală  din
cadrul Şcolii Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii cu probleme sociale

17. Proiect de hotărâre privind nominalizarea membrilor Consiliului Local Carei, care vor face
parte  din  Comisia  pentru  vânzarea  spaţiilor  comerciale  sau  de  prestări  servicii  conform
prevederilor Legii nr 550/2002. 

18. Diverse. 
                                        P R I M A R

                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 23.04.2018


