
             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, care se va desfășura prin 

mijloace electronice,  din data de 09.02.2021, orele 13,00   

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării parțiale a excedentului bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021 – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 

al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației Studiu de fezabilitate privind obiectivul 

„Extindere rețele de apă și canalizare în Municipiul Carei” Strada Grădinarilor – inițiator dl. 

Viceprimar Ludovic Keizer 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție 

privind obiectivul „Lucrări de tencuieli și termoizolații exterioare, recompartimentări 

interioare la sediul Primăriei Municipiului Carei” – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer 

5. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele 

situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu 

Mare  – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer 

6. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul 

situat în Carei, str. Tireamului nr. 75, proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei  – 

inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii termenului de acordare a facilităților fiscale, 

prevăzute în  HCL nr 138/31.07.2020 privind aprobarea anulării unor obligații accesorii 

datorate bugetului local al Municipiului Carei  – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 10 ani, a unui 

imobil, în favoarea Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Gl de bg. IONIȚĂ BORȘAN” 

SATU MARE  – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer 

9. Proiect de hotărâre pentru revocarea dreptului de concesiune acordat în favoarea SC TOMI 

CONSTRUCȚII SRL Carei asupra unui imobil teren  – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului reevaluării imobilelor aflate în domeniului 

public și privat al U.A.T. Municipiului Carei   – inițiator dl. Viceprimar Ludovic Keizer 

 

Rugăm domnii și doamnele consilier ca până la data de 09 februarie 2021, orele 13, a.m. să 

transmită pe adresa de e-mail secretar@municipiulcarei.ro votul dumnealor, prin completarea pe 

documentul BULETIN DE VOT ( întocmit în format editabil WORD ) a opțiunii exprimate pentru  

proiectul de hotărâre, precum și a documentului Raport comisie de specialitate ( întocmit în format 

editabil WORD ). 

 

                                                VICEPRIMAR 

                                                                                   Ludovic KEIZER  
 
Carei, 05.02.2021 
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