
             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 20.12.2018,
ora 13.00

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creare Centru Multifuncţional Carei”
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi chiriilor la S.C. Pieţe-Parcări S.R.L. Carei 
4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Contractului de colaborare între U.A.T. Municipiul

Carei prin Fundaţia Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Karolyi” şi Muzeul
Judeţean Satu Mare

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru
anul 2019, pentru  repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore
apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social  

6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru focul de artificii la revelionul
2018

7. Proiect  de hotărâre  privind modificarea componenţei  Comisiei  speciale  pentru întocmirea
inventarului bunurilor proprietate publică a Municipiului Carei

8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei pentru anul 2019

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul
Carei pentru activităţile derulate de Clubul Sportiv Shaolin Carei

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul
Carei  pentru  activităţile  derulate  de  Toth  Anton  –  persoană  fizică  autorizată  având  ca
activitate tenis de câmp

11. Proiect  de  hotărâre  privind  scutirea  de  la  plata  impozitului  pe  clădiri  proprietatea
Organizaţiei Caritas Satu Mare - Punctul de lucru Carei  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate
pe anul 2019, pentru imobilul situat în Carei, str.Horea nr.2, proprietatea Fundaţiei DOWN
Carei  

13. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-cadastrale  în  vederea
întabulării în domeniul privat al Municipiului Carei a terenului în suprafaţă de 62 mp înscris
în CF 101303 cu nr cad 101303,  situat în Carei str. Sinagogii

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de 15,07 mp
teren domeniul public al municipiului Carei 

15. Proiect de hotărâre pentru reabilitarea soclului Monumentului Avram Iancu din Carei
16. Diferite probleme de urbanism
17. Diverse

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 14.12.2018


