
             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 16.12.2020,
orele 13,00, care se va desfă ura prin mijloace electronice : țura prin mijloace electronice : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Carei pe anul 2020 – ini iator țura prin mijloace electronice : dl. Primar Eugen Kovács

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2020 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – ini iator țura prin mijloace electronice : dl. Primar Eugen Kovács

3. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  unei  documentaţii  tehnico-cadastrale  de  prima
înscriere a unui teren în domeniul privat al Municipiului Carei – ini iator țura prin mijloace electronice : dl. Primar Eugen
Kovács

4. Proiect  de  hotărâre  privind  completarea  inventarului  actualizat  al  bunurilor  imobile
apar inând domeniului privat al Municipiului Carei ținând domeniului privat al Municipiului Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțura prin mijloace electronice : ács

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea alipirii
a două imobile teren situate în Carei str. Dr. Marinescu – ini iator dl. Primar Eugen Kovțura prin mijloace electronice : ács

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-cadastrale  în  vederea
dezlipirii imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 111275 Carei, nr cadastral 111275 iși
trecerea suprafe ei de 144 mp în domeniul privat U.A.T. Municipiul Carei  ținând domeniului privat al Municipiului Carei – ini iator dl.țura prin mijloace electronice : 
Primar Eugen Kovács

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-cadastrale  în  vederea
dezlipirii imobilului teren intravilan având număr top 1140/37 Carei i trecerea suprafe eiși ținând domeniului privat al Municipiului Carei 
de 125 mp în domeniul privat al Municipiului Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțura prin mijloace electronice : ács

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea 
dezlipirii imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 102641 Carei, nr cadastral 102641 în 
suprafa ă de 109/677/853 mp ținând domeniului privat al Municipiului Carei din domeniul privat al Municipiului Carei – ini iator dl. țura prin mijloace electronice : 
Primar Eugen Kovács

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizi ionării unei suprafe e de 4946 mp identificatținând domeniului privat al Municipiului Carei ținând domeniului privat al Municipiului Carei 
prin C.F. 106510 Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțura prin mijloace electronice : ács

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea, în principiu, a concesionării prin licitaţie publică, a
unei  suprafeţe  de  1791  mp  teren  din  categoria  cur i-construc ii,  domeniul  privat  alținând domeniului privat al Municipiului Carei ținând domeniului privat al Municipiului Carei 
Municipiului Carei, identificat prin C.F. 103334 Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțura prin mijloace electronice : ács

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării în concesionare a mijloacelor fixe din Lista
de investi ii realizate din fonduri IID către SC APASERV SATU MARE SA și – ini iator dl.țura prin mijloace electronice : 
Primar Eugen Kovács

12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F.
112833 Carei, în suprafa ă de 795 mp ținând domeniului privat al Municipiului Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțura prin mijloace electronice : ács

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F.
112832 Carei, în suprafa ă de 795 mp ținând domeniului privat al Municipiului Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțura prin mijloace electronice : ács
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14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Raportului de evaluare al terenului intravilan în
suprafa ă de 3760 mp înscris în CF 112454 Carei  ținând domeniului privat al Municipiului Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțura prin mijloace electronice : ács

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Raportului de evaluare al terenului intravilan în
suprafa ă de 18 mp înscris în CF 109918 Carei  ținând domeniului privat al Municipiului Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțura prin mijloace electronice : ács

16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Raportului de evaluare al terenului intravilan în
suprafa ă de 3464 mp înscris în CF 111751 Carei  ținând domeniului privat al Municipiului Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțura prin mijloace electronice : ács

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei i al statului de func ii al aparatuluiși ținând domeniului privat al Municipiului Carei 
de specialitate al Primarului Municipiului Carei pentru anul 2021  – ini iator dl. Primarțura prin mijloace electronice : 
Eugen Kovács

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru pachete de Moş Nicolae –
ini iator dl. Primar Eugen Kovțura prin mijloace electronice : ács

19. Diverse

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 11.12.2020


