
             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 20.02.2018,  ora
13.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018  al 

Centrului Cultural  al municipiului Carei 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018  al 

Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018  al 

Fundaţiei de Promovare a Turismului Grof Karolyi 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018  la 

instituţiile de învăţământ finanţate din venituri proprii
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  Spitalului 

Municipal Carei pe trim.I 2018
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport privind naveta Satu 

Mare - Carei pentru dr. Gheorghiţă Gabriel Adrian, dr. Budiu Octavian Ioan, dr. David Călin 
Costică medici specialişti la Spitalul Municipal Carei

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici al obiectivului de investiţie : „Extindere reţele de canalizare pe str. Uzinei în 
Municipiul Carei”

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită în favoarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, pe perioada realizării investiţiilor, terenul situat în Carei, str. 
Tireamului nr. 86B pe care se va realiza investiţia construcţii locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al municipiului Carei a terenului în 
suprafaţă de 736 mp înscris în CF 110611 cu nr top 7873/164 terenul aferent casei situat în Carei
str. Ştefan Cel Mare nr 7, şi dezlipirea terenului în două parcele

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea Liceului Tehnologic „Simion 
Bărnuţiu” Carei şi în administrarea acestuia a două autoturisme Dacia Logan 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Statului de funcţii prin transformarea unei 
funcţii publice 

13. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei porţiuni din str. Nuferilor şi atribuirea 
numelui de „Str. Jean Calvin” 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul  de Închiriere nr 
7429/10.06.2013

15. 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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe 
anul 2018, de C.S. TAPO Carei, pentru imobilul situat în Carei, Cart. Eliberării nr. 8/A 



17. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe 
anul 2018, de Asociaţia EQUUS Carei, pentru imobilul situat în Carei, str. 25 Octombrie nr. 2  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe 
anul 2018, pentru imobilul situat în Carei, str.Horea nr.2, proprietatea Fundaţiei DOWN Carei 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii cu 50%  a impozitului  la clădiri datorat de 
locatarii din Carei, str. Regele Ferdinand nr.5

20. Diverse

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 


