
             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
26.02.2021,  orele 12:00,  care  se  va  desfă ura  în  Sala  Festivă  a  Primăriei  Municipiului  Carei,  cușura în Sala Festivă a Primăriei Municipiului Carei, cu
următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale
municipiului  Carei  i  ale  institu iilor subordonbate  lși ale instituțiilor subordonbate l țiilor subordonbate l a 31.12.2020  – ini iator  dl.  Primarțiator dl. Primar
Eugen Kovács

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de
31.12.2020 a Fundaţiei  Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof  Károlyi” –
ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator dl. Primar ács

3. Proiect de hotărâre   privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data
de 31.12.2020  al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator dl. Primar ács

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de
31.12.2020  al S.C. Pie e-Parcări S.R.L. Carei țiilor subordonbate l   – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator dl. Primar ács

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data
de 31.12.2020  al Spitalului Municipal Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator dl. Primar ács

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2021 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator dl. Primar ács

7. Proiect  de  hotărâre  privind  preluarea  în  domeniul  public  al  municipiului  Carei  şi
înscrierea în evidenţele de carte funciară a unui imobil – drum acces – ini iator dl. Primarțiator dl. Primar
Eugen Kovács

8. Proiect  de  hotărâre  privind  preluarea  în  domeniul  public  al  municipiului  Carei  şi
înscrierea în evidenţele de carte funciară a unui imobil – strada Grădinarilor – ini iator dl.țiator dl. Primar
Primar Eugen Kovács

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării terenului intravilan,  identificat prin C.F.
109280 Carei, în suprafa ă de 4000 mp țiilor subordonbate l – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator dl. Primar ács

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării terenului intravilan,  identificat prin C.F.
105410 Carei, în suprafa ă de 4000 mpțiilor subordonbate l – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator dl. Primar ács

11. Proiect  de hotărâre  privind acordarea cu titlu gratuit  a dreptului de uz şi  servitute de
trecere  către  SDEE TRANSILVANIA NORD  S.A Cluj-   sucursala  Satu  Mare pentru
realizarea lucrării  „  Modernizare  LEA 20 kV CRAIDOROL  ”Ț ”  – ini iator  dl.  Primarțiator dl. Primar
Eugen Kovács



12. Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-cadastrale  în  vederea
dezlipirii imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 109577 Carei, nr cadastral 109577
din domeniul public al Municipiului Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator dl. Primar ács

13. Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  modificării  HCL  nr.   9  /  25.01.2021privind
aprobarea Strategiei  de Parcări aplicabile în Municipiul Carei   – ini iator  Grupul dețiator dl. Primar
consilieri PNL Consilier local Dan-Gabriel BONTEA,Consilier local Titel-Andrei TIMOC

14. Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  nomenclaturii  stradale  a Municipiului  Carei  –
ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator dl. Primar ács

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei  – ini iator dl. Primar Eugențiator dl. Primar
Kovács

16.  Diverse

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 24.02.2021


