
             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 13.12.2019,
ora 12.00

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Carei pe anul 2019  –
ini iator ț dl. Primar Eugen KOVÁCS 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea lucrării Refacere pavaj din jurul ansamblului monumental
al Eroului Na ional Avram Iancuț – ini iator ț dl. Consilier local Ilie CIUTĂ

3. Proiect de hotărâre  privind predarea în administrarea Fundaţiei Centrul de Promovare a 
Turismului Cultural „Grof Károlyi” a Castelului Karolyi şi a Parcului dendrologic Carei – 
ini iator ț dl. Primar Eugen KOVÁCS 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării HCL nr. 119/2009 privind înfiin area Centruluiț
Cultural al Municipiului Carei – ini iator ț dl. Primar Eugen KOVÁCS 

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei i a Statului de func ii al aparatului deș ț
specialitate al Primarului Municipiului Carei – ini iator ț dl. Primar Eugen KOVÁCS 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 
imobilului teren extravilan înscris în C.F. 102805 Carei – ini iator ț dl. Primar Eugen KOVÁCS 

7. Proiect de hotărâre  privind scoaterea unor mijloace fixe din contractul de delegare nr 
12313/19.11.2009 încheiat cu S.C. APASERV SATU MARE S.A. – ini iator ț dl. Primar Eugen 
KOVÁCS 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuin elor socialeț
i de necesitate din Municipiul Careiș  – ini iator ț dl. Primar Eugen KOVÁCS 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea închiderii serviciului social Centru de zi pentru copii
afla i în situa ie de risc de separare de părin i, a modificării structurii organizatorice în cadrulț ț ț
Direc iei de Asisten ă Socială, a organigramei i a statutului de func iiț ț ș ț  – ini iator  ț dl. Primar
Eugen KOVÁCS 

10. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea închiderii serviciului social Centrul de primire în regim
de  urgen ă  pentru  victimele  violen ei  domestice,  a  modificării  structurii  organizatorice  înț ț
cadrul  Direc iei  de  Asisten ă Socială,  a  organigramei  i  a  statului  de  func iiț ț ș ț – ini iator  ț dl.
Primar Eugen KOVÁCS 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – proiect nr.  167/2019
elaborat de SC AD PAVI DINAMIC SRL Satu Mare privind GARAJE AUTO P-33 BOXE, beneficiar:
SILAGHI TIBERIU i so ia SILAGHI ANDREAș ț  – ini iator ț dl. Primar Eugen KOVÁCS 

12. Diverse
           Primar 
ing. Eugen KOVÁCS


