
                         ROMÂNIA
                JUDEŢUL SATU MARE
     PRIMĂRIA 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 30.10.2018,  ora 11.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli pe trimestrul
III anul 2018

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul
III anul 2018 al Spitalului Municipal Carei 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei  anuale a U.A.T. Municipiul Carei  în cadrul
Grupului de Acţiune Locală pentru Coeziune Socială

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării   Bugetului  de  Venituri  şi  Cheltuieli  al
Spitalului Municipal  Carei pe anul 2018

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al
Municipiului  Carei pe anul 2018

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării cu 10%  a proiectului de investiţii  pentru
achiziţionarea unui aparat de Roentgen digital la Spitalul Municipal Carei

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri pentru pachete de Moş Nicolae
8. Proiect  de  hotărâre  privind  atribuirea  în  administrarea  Fundaţiei  Centrul  de  Promovare  a

Turismului Cultural „Grof Karolyi” a Castelului Karolyi şi a Parcului dendrologic Carei 
9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea completării H.C.L. nr. 96/2002 privind aprobarea listei

spaţiilor  comerciale  sau  de  prestări  servicii  aflate  în  administrarea  Consiliului  Local  al
Municipiului Carei

10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  propunerilor  de  criterii  pentru  stabilirea  ordinii  de
prioritate  în  soluţionarea  cererilor  de  locuinţe  şi  în  repartizarea  locuinţelor  pentru  tineri,
destinate închirierii în municipiul Carei

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 169/2018, aprobarea primirii în folosinţă gratuită,
din partea Parohiei Reformate nr 2 Carei,  a unei grădiniţe 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitare de stat,
cu personalitate juridică din municipiul Carei, aprobată prin HCL 13/2018

13. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  local  în  consiliul  de
administraţie al unităţilor de învăţământ  în anul şcolar 2018-2019

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului în anul şcolar 2018-2019

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul Carei
pentru activităţile derulate de Asociaţia Sportivă Fotbal Club Kinder Carei

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul Carei
pentru activităţile derulate de Asociaţia Sportivă Baschet Club Primo Carei

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul Carei
pentru activităţile derulate de Asociaţia Club Sportiv Sakura Carei

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul Carei
pentru activităţile derulate de Asociaţia Club Sportiv DALIANA Carei

19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Carei în domeniul
privat al municipiului Carei a imobilelor în natură spaţii comerciale, situate în incinta Pieţii
Agroalimentare Carei



20. Proiect de hotărâre privind preluarea în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al
municipiului Carei a investiţiilor realizate din fonduri IID de către operatorul S.C. APASERV
S.A. Satu Mare şi delegarea gestiunii acestora

21. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului Carei a imobilului
drum de exploatare DE 333/1 de la S.C. CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentraţiei tehnice de apartamentare a imobilului
situat în Carei, str. Uzinei nr.4, domeniul privat al Municipiului Carei

23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Carei în domeniul
public al Statului Român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă
Jud. Satu Mare, a imobilului, clădire identificat în C.F. 111373 Carei sub nr cad. 111373-C1,
anexă garaje, în suprafaţă de 176 mp şi a terenului în suprafaţă de 1105 mp situat în Carei, str.
Tireamului nr. 17

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani, a
spaţiului în suprafaţă de 58,11 mp din imobilul  situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.15, în
favoarea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare

25. Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  depozitării  temporare  a  pământului  rezultat  din
decolmatarea văii Barnold  şi ulterior împrăştierea deponiei 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Carei             
și  Asociația Pentru Protecția Animalelor "PUFII " Carei

27. Diverse

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 26.10.2018


