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O R D I N E A     D E     Z I 

 
     a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Carei din data de 26.10.2017,  ora 14.00 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr 31/07.04.2017 - aprobarea documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie : „Extindere Şcoala gimnazială Vasile 

Lucaciu cu un corp de clădire nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare clădiri existente din  municipiul 

Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16-18” 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile  

care nu se finanţează prin PNDL pentru obiectivul de investiţii „Extindere Şcoala Gimnazială Vasile 

Lucaciu cu corp nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare clădiri existente din  Mun. Carei, str. Vasile 

Lucaciu nr. 16-18” 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării  grupului statuar „Ady Endre şi Otilia Marchiş” în 

zona centrală a municipiului Carei, pe parcela cu nr cad 6117, zona verde din faţa clădirii S.C. 

PRODCOM OŢELUL S.R.L., str. 1 Decembrie 1918 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării  unui Monument comemorativ cu prile jul 

aniversării a 500 de ani de la începerea reformei protestante respectiv în memoria lui Karoli Gaspar, 

traducătorul Bibliei în limba maghiară, în zona centrală a municipiului Carei, pe parcela cu nr cad 

6115, 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului  Municipiului Carei  şi al serviciilor şi instituţiilor subordonate Consiliului 

Local al Municipiului Carei 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Carei şi Törgyéki Kertész 

Ana,  Kertész Artur Szilárd 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3.000 lei,  pentru organizarea Concursului Memorial de 

matematică PETKES 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru pachete de Moş Nicolae  
9. Proiect de hotărâreprivind alocarea finanţării serviciilor de educaţie nonformală din cadrul Şcolii 

Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii cu probleme sociale. 
 
 

 
  

                                        P R I M A R 

                                                                                                ing. KOVÁCS Eugen 
 

 

 


