
             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 29.06.2017,
ora 12.00

1. Proiect  de hotărâre privind aprobarea rectificării   Bugetului  Local  de Venituri  şi  Cheltuieli  al

Municipiului  Carei  pe anul 2017

2. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării proiectului ,,Fazarea proiectului Extinderea şi

reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice revizuite – etapa studiu de fezabilitate

: „Amenajare parc de agrement SOMOS în municipiul Carei”

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul Interreg V-A România-Ungaria

Axa prioritară 1 cu proiectul  „Protejarea comună a valorilor naturale  trasfrontaliere Carei  -

Nyiradony” 

5. Proiect  de hotărâre privind  înregistrarea în  domeniu privat   al  municipiului  Carei  prin  prima

înscriere  în  evidenţele  de  carte  funciară  a  imobilului  identificat  prin  Nr.  top.  40/1,  situat  în

intravilan sat Ianculeşti, Municipiul Carei

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie : 

„Capela mortuară în municipiul Carei, Sat Ianculeşti” 

7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani cu titlu de finanțare nerambursabilă din

bugetul local al municipiului Carei, pe anul 2017 către  Asociația  " Organizația Caritas a Diecezei

Satu Mare" 

8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  listei  nominale  pentru  stabilirea  ordinii  de  priorităţi  a

cererilor de locuinţe pentru tineri (ANL)

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării gradului profesional de funcţia publică vacantă

de  execuţie  consilier  grad  profesional  superior  în  cadrul  Serviciului  public  de  evidenţă  a

persoanelor şi  funcţia  contractuală vacantă de execuţie consilier grad IA din cadrul Direcţiei

învăţământ - sănătate   

10. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit, pe toată durata

existenţei instalaţiilor în favoarea societăţii S.C. Electrica S.A., pentru suprafaţa de teren de 723,70

mp, afectate de instalaţii, aflată în proprietatea publică a Municipiului Carei care reprezintă zona

de protecţie şi de siguranţă a instalaţiilor proiectate, din care suprafaţa efectiv construită va fi de

11,26 mp, în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului nr.4916/2016 - ,,Injecţie de putere şi

sistematizare LEA 0,4 kV în Carei, Grădina Viilor”

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. KOVÁCS Eugen


