
             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
07.06.2018,  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 rectificării   Bugetului  de  Venituri  şi  Cheltuieli  al
Spitalului Municipal  Carei pe anul 2018

3. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  art.2  şi  3  ale  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.
140/2017 privind aprobarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei
pe baza masurilor propuse in Planul de mobilitate Urbana Durabila”

4. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  art.2  şi  3  ale  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.
141/2017 privind aprobarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei
prin masuri privind incurajarea utilizarii bicicletei si imbunatatirea infrastructurii aferenta
traficului pedestrian”

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Eficientizarea si modernizarea sistemului
de iluminat public din municipiul Carei”

6. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Anexei  nr.2  a  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.
32/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate cu elemente
din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru
proiectul  „Eficientizarea  şi  modernizarea  sistemului  de  iluminat  public  din  municipiul
Carei”

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/20.02.2018 privind
aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
pe perioada realizării investiţiilor, terenul situat în Carei, str. Tireamului nr. 86B pe care se
va realiza investiţia construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de la bugetul local al municipiului Carei pe
anul 2018, pentru finan ări nerambursabileț

9. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 26.000  lei din bugetul local pe anul 2018 
pentru acordarea sprijinului financiar, unităţilor de cult din municipiul Carei, aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de majorare a impozitului pentru clădirile
neîngrijite şi terenurile nelucrate în anul 2018 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al municipiului Carei, a terenului din
intravilan aferent casei de locuit, în suprafaţă de 1036 mp, înscris în CF nr. 157 Carei cu nr
top 3985/2, situat în Carei, str. N. Iorga nr.33

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 05.06.2018


