
 
                        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 19.03.2019,  ora 13.00:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate aferent proiectului „Creşterea
accesibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate în municipiul Carei”, revizuit

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor de sănătate în Municipiul Carei” şi a cheltuielilor legate de proiect 

3. Proiect de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
„Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr 3 Carei” prin modificarea  anexei nr 2 a H.C.L. nr. 
131/2018  - aprobarea documentaţiei tehnice – etapa documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii „Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr 3 Carei”

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  şi a cheltuielilor legate de proiectul 
„Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr 3 Carei”

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I anul
2019 al  Spitalului Municipal Carei 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi chiriilor la S.C. Pieţe-Parcări S.R.L. Carei 
7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  finanţării  deplasării  elevului  Balog  Octavian  şi  a

profesorului coordonator Ovidiu Motişan la Concursul internaţional de robotică I3F-Malang,
Indonezia

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării transportului unui număr de 11 minori  de la
Ferma Korparet la unităţile de învăţământ din Carei

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului sportiv FitDay 2019 la Sala de
Sport a Liceului Tehnologic „Iuliu Maniu”

10. Proiect  de  hotărâre  privind  completarea  comitetului  director  al  Clubului  Sportiv  Municipal
Victoria Carei

11. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a imobilului – Clădire Administrativă,
situat în Carei, str. Cpt. Zăgănescu nr 7/B   

12. Proiect  de  hotărâre  privind  abrogarea  unor  poziţii  din  inventarul  bunurilor,  ce  alcătuiesc
domeniul public al municipiului Carei, însuşit prin HCL 44/1999

13. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  primirii  în  folosinţă  gratuită,  din  partea  Parohiei
Reformate nr 2 Carei, a unor imobile – teren identificate prin C.F. 111606 Carei, în suprafaţă de
66 mp şi C.F. 111604 Carei în suprafaţă de 2146 mp

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea înscrierii 
unui imobil-teren în domeniul privat al Municipiului Carei 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea înscrierii 
unui imobil-teren în domeniul privat al Municipiului Carei 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea înscrierii 
unui imobil-teren în domeniul privat al Municipiului Carei 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea înscrierii 
unui imobil-teren în domeniul privat al Municipiului Carei 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea înscrierii 
unui imobil-teren în domeniul privat al Municipiului Carei 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii 
imobilului – teren, înscris în C.F. 102864 Carei, Piaţa Agroalimentară 



20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a
unui teren în domeniul public al Municipiului Carei

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea alipirii 
imobilului - teren situat în Carei, str. Iuliu Maniu nr.21A

22. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Carei nr 
221/2018 - aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea întabulării în domeniul 
privat al Municipiului Carei a terenului în suprafaţă de 62 mp înscris în CF 101303 cu nr cad 
101303, situat în Carei str. Sinagogii

23. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Carei nr 
222/2018 - aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de 15,07 mp teren domeniul public 
al municipiului Carei 

24. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul 
situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu 
Mare 

25. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul 
situat în Carei, str. Tireamului nr.75, proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe
anul 2019, de C.S. TAPO Carei, pentru imobilul situat în Carei, Cart. Eliberării nr. 8/A  

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe
anul 2019, de Asociaţia EQUUS Carei, pentru imobilul situat în Carei, str. 25 Octombrie nr. 2   

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor imobile, proprietate privată a 
Municipiului Carei, care pot fi puse la dispoziţia Comisiei speciale constituite în baza Legii nr 
10/2001, în vederea punerii acestora la dispoziţia persoanelor îndreptăţite

30. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă 
în cazurile de violenţă domestică

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii Direcţia de Asistenţă Socială, 
precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii 
de educaţie timpurie antepreşcolară  CREŞA

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Serviciului Social de zi, Cantina de Ajutor Social

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii Centrului de primire în regim de 
urgenţă pentru victimele violenţei domestice precum şi pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acestuia

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii Centru de zi de recuperare pentru 
copii cu dizabilităţi , precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
acestuia

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii Centru de zi pentru consiliere şi 
sprijin pentru părinţi şi copii, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acestuia

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii Centru de zi pentru copii aflaţi în 
situaţie de risc de separare de părinţi precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a acestuia

38. Diverse

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 14.03.2019


