
             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 12.02.2019,
ora 13.00

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execuţiei  bugetelor  de  venituri  şi  cheltuieli  la
31.12.2018

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

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Spitalului Municipal Carei pe anul 2019

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr 2 a H.C.L. Nr 52/2018 - reactualizarea
documentaţiei tehnice – etapa documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi revizuirea
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creşterea gradului de participare la nivelul
învăţământului obligatoriu în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1 Carei”

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  „Creşterea  gradului  de  participare  la
nivelul învăţământului obligatoriu în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1 Carei” şi a cheltuielilor
legate de proiect

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  finanţării  serviciilor  de  educaţie  nonformală  din
cadrul Şcolii Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii defavorizate cu risc
de abandon şcolar

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării chiriilor aferente unor locuinţe de serviciu
pentru un număr de şase medici specialişti angajaţi ai Spitalului Municipal Carei

8. Proiect  de hotărâre privind aprobarea decontării  cheltuielilor  de transport privind naveta
pentru un număr de patru medici specialişti la Spitalul Municipal Carei

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare  între Sectorul Poliţiei de
Frontieră Carei şi Consiliul Local al Municipiului Carei

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat  al municipiului Carei, în domeniul
public,  a  imobilului  identificat  prin  nr  cad.  110885  înscris  în  C.F.  110885  situat  în
intravilanul satului Ianculeşti

11. Proiect de hotărâre  privind acceptarea unei donaţii din partea numiţilor Silaghi Tiberiu şi
Silaghi Andrea a unui teren în suprafaţă de 46 mp situat în Carei, str. Liszt Ferenc

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de concesionare prin licitaţie 
publică, a unei suprafeţe de 100 mp teren din domeniul public al Municipiului Carei, 
identificat prin nr top 3024/4

13. Diverse

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 08.02.2019


