
             ROMÂNIA
   JUDEŢUL SATU MARE
      CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAREI

O R D I N E A     D E     Z I

   a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Carei din data de 18.09.2017,
ora 14.00

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării   Bugetului  Local  de  Venituri  şi  Cheltuieli  al
Municipiului Carei  pe anul 2017
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de trafic pentru proiectul „Reducerea emisiilor de
carbon în municipiul Carei pe baza măsurilor propuse în Planul de mobilitate Urbană Durabilă” 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de trafic pentru proiectul „Reducerea emisiilor de
carbon  în  municipiul  Carei  prin  măsuri  privind  încurajarea  utilizării  bicicletei  şi  îmbunătăţirea
infrastructurii aferentă traficului pietonal”
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate delegarea serviciului de transport
public pentru proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza măsurilor propuse
în Planul de mobilitate Urbană Durabilă”
5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea POLITICII  DE PARCARE în  municipiul  Carei,  aferente
proiectelor  „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza măsurilor propuse în Planul de
mobilitate Urbană Durabilă” şi „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei prin măsuri privind
încurajarea utilizării bicicletei şi îmbunătăţirea infrastructurii aferentă traficului pietonal”
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind dezvoltarea serviciului de
transport  public  local  din  municipiul  Carei  şi  achiziţia  de  autobuze  pentru  proiectul  „Reducerea
emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza măsurilor propuse în Planul de mobilitate Urbană
Durabilă”
7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani cu titlu de finan are nerambursabilă dinț
bugetul local al municipiului Carei, pe anul 2017 către organizaţii non profit în domeniile cultură, sport
8. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de achiziţionare de către municipiul Carei a unui
teren în vederea  construirii de locuinţe sociale 
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Municipiul Carei, str.
Kaffka Margit nr.6 către Clubul Copiilor Carei 
10.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Actului  Adiţional  nr.  4  la   Contractul  de  Închiriere  nr
5327/24.01.2001, încheiat între Primăria Municipiului Carei şi S.C. ORANGE ROMANIA S.A.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Carei la înfiinţarea Grupului
de Acţiune Locală ca membru fondator
12.  Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  local  în  consiliul  de
administraţie al unităţilor de învăţământ  în anul şcolar 2017-2018

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. KOVÁCS Eugen


