
             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
21.10.2019,  ora 11

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

2. Proiect  de hotărâre privind aprobarea modificării  H.C.L. Nr 47/2019 privind  aprobarea  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,

modificată prin H.C.L. Nr 72/2019 privind  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 – ini iator ț dl.
Primar Eugen Kovács

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 71/2019 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 – ini iator ț dl.
Primar Eugen Kovács

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani, a unui spa iuț
din  imobilul  situat  în  Carei,  str.  Progresului  nr  28,  în  favoarea  Oficiului  Registrului
Comer ului Satu Mareț  – ini iator ț dl. Primar Eugen Kovács

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  asigurării  gratuite  a  sălii  de  sport  a  Liceului
Tehnologic  Iuliu  Maniu  din  municipiul  Carei  pentru  activităţile  derulate  de  Asociaţia
Sportivă Baschet Club Primo Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovț ács 

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul
Carei  pentru activităţile sportive derulate de Asociaţia Fotbal Club Kinder Carei – ini iatorț
dl. Primar Eugen Kovács

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport de la Liceul Teoretic
Carei   pentru activităţile sportive derulate de Asociaţia Phoenix Carei – ini iator dl. Primarț
Eugen Kovács

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport de la Liceul Teoretic
Carei  pentru activităţile sportive derulate de Asocia ia Judo Club Spartacus Carei – ini iatorț ț
dl. Primar Eugen Kovács

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport de la Liceul Teoretic
Carei  pentru activităţile sportive derulate de Asocia ia Club Sportiv Sakura Careiț

10. Proiect de hotărâre pprivind aprobarea   înfiin ării unui Campus colar în cadrul Liceuluiț ș
Tehnologic Simion Bărnu iu Careiț  

                                        P R I M A R
                                                                                     ing. Eugen KOVÁCS
Carei, 18.10.2019


