
             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 29.03.2017,  ora
13.00

1. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 205.600 lei din bugetul local pe anul 2017, pentru
acordarea sprijinului financiar, unităţilor de cult din municipiul Carei, aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România

2. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale 
Carei

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al 

Centrului Cultural  al municipiului Carei 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Clubului

Sportiv Municipal VICTORIA Carei 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 (pentru 

trim.I şi luna aprilie din trim.II) al  Spitalului Municipal Carei
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată

pentru cheltuieli descentralizate la finanţarea cheltuielilor de personal la învăţământul 
preuniversitar de stat pe anul 2017

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la 
instituţiile de învăţământ finanţate din venituri proprii

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli sursa C - credite interne
pe anul 2017 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice : „Modernizare 

infrastructura urbană prin asfaltări de carosabil şi trotuare – ETAPA II”
12. Proiect de hotărâre privind sprijinirea organizării celei de-a VI-a ediţii a turneului de handbal 

organizat la Carei  MEMORIALUL „MIRCEA DOHAN” LA HANDBAL
13. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 145/25.11.2016 - aprobarea unui schimb de 

terenuri între Consiliul Local al Municipiului Carei şi Törgyéki Kertész Ana şi Kertész Artur 
Szilárd

14. Proiect de hotărâre 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 

15. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat
în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.31, proprietatea doamnei Vida Elisabeta

16. Proiect de hotărâre privind 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,

17. Proiect de hotărâre privind 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



18. Proiect de hotărâre 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,  

19. Proiect de hotărâre privind 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,

20. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri situate la 
adresele de domiciliu, proprietatea persoanelor care au venituri lunare mici

21. Diverse 

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. KOVÁCS Eugen


