
             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 12.04.2019,
ora 12.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 
2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 la 

instituţiile de învăţământ finanţate din venituri proprii
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al Municipiului 

Carei - credite interne pe anul 2019 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019  al 

Centrului Cultural  al municipiului Carei 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al 

Fundaţiei de Promovare a Turismului Grof Karolyi 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al 

Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil, contul de profit şi pierdere pe anul

2018 al S.C. PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019

al S.C. PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2018-

2019 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat
10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   –  proiect  nr.  6/2018

elaborat de NIRVANA STUDIO S.R.L. Satu Mare, pentru realizare :„ZONĂ CENTRALĂ
PARC, MUNICIPIUL CAREI”, beneficiar : U.A.T. MUNICIPIUL CAREI

11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   –  proiect  nr. 15/2018
elaborat de DD ARCHITECTS S.R.L. Sibiu, pentru realizare :„CONSTRUIRE ANSAMBLU
REZIDENŢIAL CU LOCUINŢE COLECTIVE ŞI DOTĂRI AFERENTE, ÎMPREJMUIRE,
BRANŞAMENT UTILITĂŢI”, beneficiar : HAGEN ROLAND MICHAEL

12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 158/2018 - 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 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C.
MIL TRADE S.R.L. Carei asupra terenului în suprafaţă de 3737 mp, situat în Carei, C-lea
Armatei Române nr 94/A

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a concesionării fără licitaţie publică, cu
plata taxei de redevenţă a unor suprafeţe de  teren din domeniul privat al Municipiului Carei,
situate în C-lea Armatei Române

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea în principiu a concesionării prin licitaţie publică, a
unei suprafeţe de 374 mp teren din categoria neproductiv, domeniul privat al Municipiului
Carei, identificat prin C.F. 109625 Carei
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16. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 18 luni, a spaţiului
în  suprafaţă  totală  de  1013 mp din  imobilul   situat  în  Carei,  str. Progresului  nr  28,  în
favoarea Judecătoriei Carei

17. Proiect de hotărâreprivind aprobarea modificării listei bunurilor imobile, proprietate privată 
a Municipiului Carei, care pot fi puse la dispoziţia Comisiei speciale constituite în baza Legii 
nr 10/2001, în vederea punerii acestora la dispoziţia persoanelor îndreptăţite, aprobate prin 
HCL nr 47/2019

18. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul
situat în Carei, str. Nicolae Bălcescu nr.6, proprietatea Episcopiei Române Unite cu Roma
Greco-Catolice Oradea

19. Diverse

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 08.04.2019


