
                         ROMÂNOA
                JUDEŢUL SATU MARE
     PROMĂROA MUNOCOPOULUO CAREO

O R D O N E A  D E   Z O

a şedinţei  ordinare  a Consiliului Local al Municipiului Carei din data de 07.04.2017,
orele 11,00:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
pentru obiectivul de investiţie : „Extindere Şcoala gimnazială Vasile Lucaciu cu un corp de 
clădire nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare clădiri existente din  municipiul Carei, str. Vasile 
Lucaciu nr. 16-18”

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor utilaje 
3. Proiect de hotărâre  privind 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 MONOMOS PENTRU STOMULAREA ONVESTOŢOOLOR ŞO CREAREA DE NOO LOCURO 
DE MUNCĂ ÎN MUNOCOPOUL CAREO” în perioada 2017 – 2020

4. Proiect de hotărâre 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

5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al municipiului Carei însuşit prin H.C.L. nr. 44/21.10.1999

6. Proiect de hotărâre privind dizolvarea şi radierea SC „CAFENEAUA CULTURALĂ”  SRL
7. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit, pe toată 

durata existenţei instalaţiilor în favoarea societăţii, pentru suprafaţa de teren de 25.587,47 
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 27,46 mp

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Ontercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din 
judeţul Satu Mare, la care Municipiul Carei este membru asociat

9. Proiect de hotărâre privind mandatarea „Asociaţia de Dezvoltare Ontercomunitară pentru 
servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” pentru a exercita, în numele şi
pe seama Municipiului Carei, atribuţii de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul 
regional S.C. APASERV Satu Mare S.A.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Local al 
Municipiului Carei şi Asociaţia Pentru Protecţia Animalelor „PUFFO” Carei

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei pentru anul 2017

12. Proiect de hotărâre privind  modificarea gradului profesional a unei funcţii publice vacante 
din cadrul Serviciului resurse umane, relaţii cu publicul

13. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu favorabil al Consiliului Local 
pentru extinderea intravilanului în cazul terenului extravilan – D.N. 1F, identificat prin nr 
cad 103199 cuprins în C.F. 103199 în natură arabil în suprafaţă măsurată de 31.600 mp, 
proprietatea lui Mikola Peter Zoltan şi a soţiei Mikola Adriana Maria



14. Proiect de hotărâre privind 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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  dezlipirii (dezmembrării) imobilului  cuprins  în C.F. 
nr. 100383  Carei cu nr cad 100383 în suprafaţă totală de 3.335 mp, domeniul privat al 
municipiului Carei

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării chiriilor aferente unor locuinţe de serviciu 
pentru un număr de cinci medici specialişti angajaţi ai Spitalului Municipal Carei

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielor de transport privind naveta 
Oradea-Carei pentru dr. Păcurar Dănuţ medic specialist la Spitalul Municipal Carei

18. Diferite probleme de urbanism 
19. Diverse 

                                        P R O M A R
                                                                                                ing. KOVÁCS Eugen


