
             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 26.11.2019,
ora 12.00

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Municipiului Carei pe anul 2019 – ini iator ț dl. Viceprimar Ludovic Keizer

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor suplimentare pentru reabilitarea soclului 
Monumentului Avram Iancu din Carei – ini iator ț dl. Viceprimar Ludovic Keizer

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare 
realizării obiectivului Locuin e pentru tineri destinate închirierii, jude  Satu Mare, ora  ț ț ș
Carei, str. Tireamului nr. 86B – ini iator ț dl. Viceprimar Ludovic Keizer

4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru focul de artificii la revelionul
2019  – ini iator ț dl. Viceprimar Ludovic Keizer

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta iei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate cuț
elemente D.A.L.I. i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ș Reamenajare loc de 
joacă în Parcul Dendrologic Carei – ini iator ț dl. Viceprimar Ludovic Keizer

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  Reamenajare  loc  de  joacă  în  Parcul
Dendrologic Carei i a cheltuielilor aferente ș – ini iator ț dl. Viceprimar Ludovic Keizer

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Alimentare cu energie
electrică  i  realizare  sistem  supraveghere  video,  la  patinoarul  din  incinta  Parculș
Dendrologic” – ini iator ț dl. Viceprimar Ludovic Keizer

8. Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului
Carei în  Adunarea Generală a Ac ionarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A.  ț – ini iator  ț dl.
Viceprimar Ludovic Keizer  

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local
de  persoane  prin  curse  regulate  efectuat  cu  autobuze  urbane  în  municipiul  Carei  către
societatea Carei Trans Bus S.R.L. – ini iator ț dl. Viceprimar Ludovic Keizer

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport a Liceului Teoretic
din municipiul Carei pentru activităţile derulate de Clubul Sportiv AWANA Carei – ini iatorț
dl. Viceprimar Ludovic Keizer

11. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  dreptului  de  folosin ă  către  S.C.  ELECTROMENț
S.R.L. Căpleni  asupra terenului,  proprietate  privată a Municipiului Carei,  înscris  în C.F.
107057 Carei pentru racordarea la re eaua electrică, respectiv apă i canalizare ț ș – ini iator ț dl.
Viceprimar Ludovic Keizer

12. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Planului  Urbanistic  Zonal   – proiect  nr. 280/2017
elaborat de SPAKK GROUP S.R.L. Satu Mare, privind : CONSTRUIRE CROITORIE I SPA IUȘ Ț
COMERCIAL,  beneficiar : PREM IOAN i PREM ILEANAș  – ini iator  ț dl. Viceprimar Ludovic
Keizer 

13. Proiect de hotărâre  privind trecerea unui mijloc fix din domeniul public  al  Municipiului
Carei  în domeniul privat al Municipiului Carei  în vederea casării acestuia  

14. Diverse

                                    VICEPRIMAR
                                                                                       Ludovic KEIZER   

Carei, 21.11.2019


