
             ROMÂNIA
   JUDEŢUL SATU MARE
      CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAREI

O R D I N E A     D E     Z I

   a şedinţei  extraordinare,  cu  caracter  de îndată,  a  Consiliului  Local  al  Municipiului
Carei, din data de 25.05.2020, orele 10,00, care se va desfă ura on line : țura on line : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de credit – linie de 
finanţare nr. Satu Mare SJ-CC 56/2647/04.04.2012 încheiat cu BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ până în noiembrie 2027 – ini iator țura on line : dl. Primar Eugen Kovács

2. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  cheltuielilor  reprezentând  costurile  pentru
amenajarea  spa iilor  în  vederea  punerii  în  func iune  a  aparatului  mamograf  i  ațiilor în vederea punerii în funcțiune a aparatului mamograf și a țiilor în vederea punerii în funcțiune a aparatului mamograf și a și a
echipamentului Roentgen achizi ionat din fonduri europene de către UAT Carei țiilor în vederea punerii în funcțiune a aparatului mamograf și a – ini iatorțura on line : 
dl. Primar Eugen Kovács

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2020 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – ini iator dl. Primar Eugen Kovțura on line : ács

4. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  casării  Echipamentului  de  radiografie,
fluoroscopie, medie performan ăRoentgen Mercury 332 Villa, din patrimoniul Spitaluluițiilor în vederea punerii în funcțiune a aparatului mamograf și a
Municipal Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțura on line : ács

5. Proiect  de  hotărâre privind  scoaterea  din  eviden a  mijloacelor  fixe  a  bunurilor  dințiilor în vederea punerii în funcțiune a aparatului mamograf și a
domeniul public i din domeniul privat al Municipiului Carei,  ca urmare a unor eroriși a
materiale    – ini iator dl. Primar Eugen Kovțura on line : ács

6. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea decontării  cheltuielilor reprezentând servicii  de
cazare a personalului medico-sanitar care acordă îngrijiri medicale pacien ilor COVID 19țiilor în vederea punerii în funcțiune a aparatului mamograf și a
la Spitalul Municipal Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțura on line : ács

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei  – ini iator dl. Primar Eugențura on line : 
Kovács 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2019 al S.C. CAREI
TRANS BUS S.R.L.  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiilor în vederea punerii în funcțiune a aparatului mamograf și a ács

9. Diverse

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 22.05.2020


