
             ROMÂNIA
   JUDEŢUL SATU MARE
      CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAREI

O R D I N E A     D E     Z I

   a şedinţei extraordinare,  desfă urată prin mijloace electroniceșurată prin mijloace electronice  a Consiliului Local al
Municipiului Carei din data de 31.07.2020, orele 9,00, : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Carei pe anul 2020 – ini iator țiator dl. Primar Eugen Kovács

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli
ale municipiului Carei i ale institu iilor subordonate la 30.06.2020  șurată prin mijloace electronice țiilor subordonate la 30.06.2020 – ini iator  țiator dl. Primar
Eugen Kovács

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de
30.06.2020 al S.C. Pie e-Parcări S.R.L. Careițiilor subordonate la 30.06.2020   – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data
de 30.06.2020 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi” –
ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de
30.06.2020 al Spitalului Municipal Carei  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021 –
ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul
2020, pentru imobilul situat în Carei, str.1  Decembrie 1918 nr.1, aflat în administrarea
Funda iei  Centrul  de  Promovare  a  Turismului  Cultural  ”țiilor subordonate la 30.06.2020 Gróf Károlyi” –  ini iator  dl.țiator 
Primar Eugen Kovács

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării unor obliga ii accesorii datorate bugetuluițiilor subordonate la 30.06.2020 
local al Municipiului Carei  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 29.07.2020


