
             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 30.05.2017,  ora

13.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „ AMENAJARE PARC DE AGREMENT 
„SOMOS” ÎN MUNICIPIUL CAREI” 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului 
Carei 

3. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în domeniul privat al municipiului Carei prin prima 
înscriere în evidenţele de carte funciară a imobilului drum exploatare DE 333/1

4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţa S.C. CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE
ROMANIA SRL a porţiunii de 300 m lungime din drumul de exploatare DE 333/1

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui drept de folosinţă pe toată durata existenţei
instalaţiilor în favoarea S.C. POLIPOL MOBILA S.R.L. Foieni, pentru suprafaţa de teren de 
2.393 mp,  domeniul public al municipiului Carei, pentru amplasarea cablului electric subteran 
în cadrul investiţiei „Spor de putere la alimentarea cu energie electrică Polipol Mobila S.R.L. 
Foieni”  conform proiect nr 4953/2017

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.8 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului de amenajament pastoral U.A.T. Municipiul 
Carei, localitatea Ianculeşti, jud. Satu Mare

8. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. Nr 43/2017 - aprobarea  dezlipirii (dezmembrării) 
imobilului  cuprins  în C.F. nr. 106213  Carei (CF vechi nr. 4880) cu nr cad 106213 (nr. top 
3985/24) în suprafaţă totală măsurată de 1.022 mp

9. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. Nr 33/2017 - completarea H.C.L. 139/2016 privind 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017, anexa E şi cu schema de ajutor de minimis 
denumită „AJUTOR DE MINIMIS PENTRU STIMULAREA INVESTIŢIILOR ŞI CREAREA 
DE NOI LOCURI DE MUNCĂ ÎN MUNICIPIUL CAREI” în perioada 2017 – 2020

10. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 34/2017 - privind scutirea de la plata 
impozitelor şi taxelor locale pentru clădirea care face parte din ansamblul de clădiri 
arhitecturale urbane, str.1 Decembrie 1918, situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.3 
proprietatea Protopopiatului Romano-Catolic nr.1 Carei

11. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 23/2017 - privind scutirea de la plata 
impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul  situat în Carei, str. Rakoczi Ferenc nr.18 
proprietatea Parohiei Reformată nr.1 Carei 

12. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 28/2017 - scutirea de la plata impozitului pe 
clădiri şi terenuri situate la adresele de domiciliu, proprietatea persoanelor care au în 
întreţinere şi/sau sunt reprezentanţi legali ai unor persoane peste 18 ani, aflate în gradul 
de handicap grav sau accentuat, încadrate în gradul I de invaliditate

13. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 27/2017 - privind scutirea de la plata 
impozitelor şi taxelor locale pentru av. Mărginean Maria Eva, domiciliată în Carei str.Rakoczi 
Ferenc nr.29, pentru imobilele situate în Carei, str. Vasile Lucaciu nr.41, 1 Decembrie 1918 nr.25
ap.1, şi str. 1 Decembrie 1918 nr.16
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14. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 26/2017 - scutirea de la plata impozitelor şi 
taxelor locale pentru imobilul situat în Carei str.1 Decembrie 1918, nr. 16, proprietatea lui Roth 
Alexandru, Roth Robert, Poosz Maria, Andrassy Margareta şi Roth Ester

15. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 25/2017 - scutirea de la plata impozitelor şi 
taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.17, proprietatea lui Toth 
Beatrice şi Toth Mihai Iuliu

16. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 24/2017 - scutirea de la plata impozitelor şi 
taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.31 proprietatea doamnei 
Vida Elisabeta

17. Diverse

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. KOVÁCS Eugen

                                       


