
  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 14.08.2018,  ora 
11.00 

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 execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli pe trimestrul
II anul 2018

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării   Bugetului  de  Venituri  şi  Cheltuieli  al
Spitalului Municipal  Carei pe anul 2018

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul
II anul 2018 al Spitalului Municipal Carei 

5. Proiect de hotărâre  privind alocarea unor fonduri pentru organizarea „Zilelor Iancului” din
satul Ianculeşti 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării serviciilor de educaţie nonformală în cadrul
Şcolii Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii cu probleme sociale 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea erorii materiale strecurate în HOTĂRÂREA Nr.136 /
2018  privind  aprobarea  documentraţiei  tehnico-cadastrale  în  vederea  primei  înscrieri  în
domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului, teren în suprafaţă de 853 mp şi a centralei
termice tip P în suprafaţa construită de 109 mp, situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.15

9. Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL 114/2014 - acordul de preluare în domeniul public al
municipiului Carei şi în administrarea Consiliului local a imobilului situat în Carei, str. 1 Decembrie
1918, nr.40 

10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentraţiei  tehnico-cadastrale  în  vederea  primei
înscrieri în domeniul public al Municipiului Carei a imobilului, teren în suprafaţă de 6250 mp,
identificat prin nr top 18/2 Carei

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea intenţiei de preluare a imobilului – teren şi clădiri, din
domeniul public al judeţului Satu Mare în domeniul public al Municipiului Carei  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea intenţiei de preluare a imobilului – teren şi clădiri,  în
domeniul  public  al  Municipiului  Carei  de la  Agenţia pentru Intervenţii  în  Agricultură Satu
Mare

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 615 mp, înscris în CF
111222 Carei cu nr top. 111222, aferent casei de locuit situat în Carei str. Ghiocelului nr.21, în
favoarea numiţilor Ritli Beata şi Pista Tamas

14. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Contractului  de  comodat  între  Consiliul  Local  al
Municipiului Carei şi Muzeul Judeţean Satu Mare

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport de la Colegiul Tehnic
„Iuliu  Maniu”  pentru  organizarea  Turneului  Internaţional  de  Handbal  „MEMORIALUL
MIRCEA DOHAN”

16. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contractului  de  asistenţă  juridică  nr  SJ  005115  din
24.07.2018 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – proiect nr. 59/2017 elaborat
de S.C.  PERACTO AG S.R.L.  Satu Mare,  privind :  SPAŢII COMERCIALE ŞI DEPOZITE P, P+1,
beneficiar : KNECHT ROMUALD



18. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea în  principiu  a  prelungirii  străzii  Liszt  Ferenc  cu  un
tronson de alee carosabilă pietruită de 30 m

19. 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 Apa la Asociaţie

20. Diverse

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 10.08.2018


