
             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 20.04.2021,
orele 12,00, : 

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  local  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Municipiului Carei pe anul 2021  – ini iator țiator dl. Primar Eugen Kovács

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021  al
Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al
Fundaţiei  Centrul  de  Promovare  a  Turismului  Cultural  „Gróf Károlyi”  –  ini iator  dl.țiator 
Primar Eugen Kovács

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al
S.C. PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al
S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2020 al Funda ieiției
Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” – ini iator dl. Primar Eugențiator 
Kovács

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2020 al S.C. Pie e-ției
Parcări S.R.L. – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 114/30.07.2019  privind  aprobarea unor
tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare – ini iator dl. Primar Eugențiator 
Kovács

9. Proiect de hotărâre privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă
i de canalizare,  consolidat i  armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din jude ulși de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul ției

Satu Mare – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács
10. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Actului  Adi ional  nr  2  la  Actul  Constitutiv  iției și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul

Statutul ”Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă i apăției și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul
uzată din Jude ul Satu Mare”  ției – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul
2021, pentru imobilul situat în Carei, str.1  Decembrie 1918 nr.1, aflat în administrarea
Funda iei  Centrul  de Promovare a Turismului  Cultural  ”ției Gróf Károlyi”  –  ini iator  dl.țiator 
Primar Eugen Kovács

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul
2021, pentru imobilul situat în Carei, Cart. Eliberării nr. 8/A, aflat în administrarea  C.S.
TAPO Carei– ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a terenului sintetic de sport din
Incinta  Centrului  Social  Carei  pentru  activităţile  derulate  de  Asocia ia  Baschet  Clubției
Primo Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare al terenului identificat prin
C.F. 103334 Carei, în suprafa ă de 1791 mp ției – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

15. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  atestării  apartenen ei  la  domeniul  privat  alției
Municipiului Carei a unui teren – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei
în domeniul privat al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106363
Carei, nr cad 106363 în vederea vânzării acestuia – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei
în domeniul privat al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106357
Carei, nr cad 106357 în vederea vânzării acestuia – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

18. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului
Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

19. 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 
Kovács 

20. Proiect  de  hotărâre privind desemnarea unui  consilier local  în  Grupul  Mixt  de  Lucru
pentru implementarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetă enilor româniției
apar inând minorită ii romilor ției ției – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

21. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  modelului  legitima iei  i  semnului  distinctiv  aleției și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul
ale ilor locali și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul ai Municipiului Carei  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

22. Diverse

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 15.04.2021


