
             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 30.09.2019,
ora 13

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2019 – ini iator ț dl. Primar Eugen Kovács

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Spitalului Municipal Carei pe anul 2019 – ini iator ț dl. Primar Eugen Kovács

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării cu 10%  a proiectului de investiţii pentru
achiziţionarea de echipamente i aparatură medicală la Spitalul Municipal Carei ș – ini iatorț
dl. Primar Eugen Kovács

4. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  nr  99/2019  -  aprobarea  predării  în
concesionare a mijloacelor  fixe din Lista de investi ii  realizate  din fonduri  IID către SCț
APASERV SATU MARE SA – ini iator ț dl. Primar Eugen Kovács 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asistenţă juridică nr SJ 002112 din
16.09.2019 – ini iator ț dl. Primar Eugen Kovács

6. Proiect de hotărâre privind ini ierea procedurii de asociere a U A T Municipiul Carei cu SCț
Aquacar SRL Carei – ini iator ț dl. Primar Eugen Kovács

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării unor obliga ii accesorii  datorate bugetuluiț
local al Municipiului Carei – ini iator ț dl. Primar Eugen Kovács

8. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea participării  U.A.T. Municipiul  Carei  în calitate  de
coorganizator la sesiunea tiin ifică anuală a Asocia iei Etnografice Kriza Janos din Clujș ț ț
Napoca – ini iator ț dl. Primar Eugen Kovács

9. 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  –
ini iator ț dl. Primar Eugen Kovács

10. Proiect  de  hotărâre  privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului  local  în  consiliul  de
administraţie  al unităţilor de învăţământ  în anul şcolar 2019-2020 – ini iator  ț dl.  Primar
Eugen Kovács

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru
evaluarea  şi  asigurarea  calităţii  învăţământului  în  anul  şcolar  2019-2020  –  ini iator  ț dl.
Primar Eugen Kovács

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul
Carei  pentru activităţile derulate de Asociaţia Club Sportiv DALIANA Carei 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul
Carei  pentru  activităţile  derulate  de  Asociaţia  BCM  Carei  –  ini iator  ț dl.  Primar  Eugen
Kovács
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosin ă gratuită a unei săli din incintaț
Centrului Social în favoarea AFTERSCHOOL BeMaMi S.R.L. – ini iator ț dl. Primar Eugen
Kovács 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport de la Unitatea de 
Învă ământ Liceul Teoretic Carei ț pentru activităţile derulate de Clubul Sportiv Shaolin Carei
– ini iator ț dl. Primar Eugen Kovács

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport  de la Unitatea de
Învă ământ  Liceul  Teoretic  Carei  ț pentru  activităţile  derulate  de  Asocia ia  Baschet  Clubț
Primo Carei – ini iator ț dl. Primar Eugen Kovács

17. Proiect  de hotărâre privind acordarea cu titlu  gratuit  a dreptului  de uz şi  servitute  către
DELGAZ-GRID S.A Târgu Mure  asupra terenului îș n suprafaţă de 18 mp, situat în Carei –
ini iator ț dl. Primar Eugen Kovács

18. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  modificării  grilei  de  salarizare  pentru  func iaț
contractuală  de  asistent  medical  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  –
ini iator ț dl. Primar Eugen Kovács

19. Proiect  de  hotărâre privind însu irea  întâmpinării  formulate la  Dosarul  nr  1310/83/2019ș
aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare – ini iator ț dl. Primar Eugen Kovács

20. Diverse   
- PUNCT DE VEDERE privind plângerea prealabilă formulată de către SC BIO FLORISAL 
SRL împotriva HCL nr 114/2019  - ini iator ț dl. Viceprimar Ludovic Keizer

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 24.09.2019


