
             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 03.05.2017,  ora

11.00

1. Proiect de hotărâre  privind revocarea H.C.L. nr.49/2017 – privind modifcarea anexei la H.C.L. 
nr.19/2016 contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoar de 21.355.520 lei

2. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.32/2017 – privind aprobarea achiziţionării unor 
utilaje

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea achiziţionării unor utilaje
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la HCL nr.19/2016 – contractarea unei 

finanţări rambursabile interne în valoare de 21.355.520 lei
5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea rectificării  Bugetului Local de Venituri şi 

Cheltuiel, al  Municipiului  Carei  pe anul 2017
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la 31 martie 

2017
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 (cu 

prevederile bugetare pe 11 luni) al  Spitalului Municipal Carei
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielor de transport privind naveta Satu 

Mare-Carei pentru dl. dr. Dragoş Ciprian angajatul Spitalului Municipal Carei
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la 

bugetul local al Municipiului Carei, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 
2017 

10. 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" 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării  festivalului CAREI FEST 2017 
12. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei pentru organizarea Festivalului 

interjudeţean de teatru pentru elevi –  Ioana Cîcu
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Local al 

Municipiului Carei şi Asociaţia Pentru Protecţia Animalelor „PUFFI” Carei
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  amplasării  bustului poetului Mihai Eminescu în Carei, 

Str. 1 Decembrie 1918 
15. Diverse

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. KOVÁCS Eugen


