
             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 28.03.2018,
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 studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie : 
„Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în Grădina Viilor”

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Nr 101/29.06.2017 - aprobarea Studiului de 
fezabilitate al obiectivului de investiţie : „Capela mortuară în municipiul Carei, Sat 
Ianculeşti” 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate : „Alimentarea cu energie 
electrică a Capelei mortuară din satul Ianculeşti”

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate ai obiectivului de investiţie : 
„Sala multifuncţională şi spaţii cu funcţiuni conexe Sat Ianculeşti”

6. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a 
păşunii în suprafaţa de 12,68 ha Asociaţiei Crescătorilor de Animale Colonia Moţilor 
Ianculeşti 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului municipal 
privind finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, a proiectelor şi 
acţiunilor în domeniile: cultural, sportiv,  social, culte religioase, educaţie 

8. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al municipiului Carei a terenului în 
suprafaţă de 259 mp înscris în CF 110981 Carei cu nr top 1830/2, situat în Carei, str. Rakoczi
Ferenc nr.3

9. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al municipiului Carei a terenului în 
suprafaţă de 1838 mp înscris în CF 8832 Carei cu nr top 2842/21, situat în Carei, str. 
Ghiocelului şi dezlipirea terenului în două loturi

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 
a imobilului - teren cuprins  în C.F. nr. 108526  Carei cu nr cad. 108526 în suprafaţă de 1804
mp - curţi construcţii în intravilan -  str. Stadionului

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 
şi a comasării imobilului - teren cuprins  în C.F. nr. 104255  Carei 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în 
domeniul privat a unor bunuri imobile – sere de flori –  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării H.C.L. nr. 96/2002 privind aprobarea listei
spaţiilor comerciale sau de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Carei

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din administrarea U.A.T. Municipiului Carei 
în administrarea Spitalului Municipal Carei a unor bunuri imobile – terenuri şi clădiri – în 
care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Municipal Carei 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii mijloacelor fixe casate din Contractul de 
delegare nr. 12313/19.11.2009 încheiat între S.C. APASERV SATU MARE S.A. şi Primăria 
Municipiului Carei

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Carei
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Serviciului Social de Zi Cantina de Ajutor Social Carei

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare pe linia 
schimbului de informaţii necesar părţilor în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin 
potrivit legii între Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor - 
SPCRPCÎV Satu Mare şi U.A.T.M. Carei

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare pe linia 
schimbului de informaţii necesar părţilor în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin 
potrivit legii între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Satu 
Mare şi U.A.T.M. Carei

20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în 
Adunarea Generală a  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul 
de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Agriş la Asociaţie

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Statului de funcţii prin transformarea 
unei funcţii publice 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – proiect nr. 21/2017 - 
„CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, PRODUSE ALIMENTARE ŞI NEALIMENTARE, 
INCLUSIV VÂNZARE CU AMĂNUNTUL, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE ACCESE ŞI PARCAJE, AMPLASARE POST TRAFO, PANOURI 
FOTOVOLTAICE, ORGANIZARE DE ŞANTIER, BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI LA 
UTILITĂŢI, AMPLASARE TOTEM ŞI PANOURI PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE”   investitor : 
S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

23. Diverse

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 23.03.2018


