
             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, desfă urată prin mijloace electroniceșurată prin mijloace electronice  a
Consiliului Local al Municipiului Carei din data de 16.10.2020, orele 9,00, : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agen ia de ția de 
Dezvoltare Regională Nord-Vest i Unitatea Administrativ Teritorială Carei pentru șurată prin mijloace electronice
proiectul „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte 
finan ate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare țate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, centre de agrement/baze turistice ( tabere colare), infrastructură i servicii publice școlare), infrastructură și servicii publice școlare), infrastructură și servicii publice 
de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu poten ial turistic i infrastructură rutieră de țate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare școlare), infrastructură și servicii publice 
interes jude ean, inclusiv variante ocolitoare i/sau drumuri de legătură” - proiect 2 ” țate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare școlare), infrastructură și servicii publice 
Dezvoltarea integrată i durabilă a patrimoniului i turismului cultural în Municipiul Carei –școlare), infrastructură și servicii publice școlare), infrastructură și servicii publice 
Complex Castel Karolyi i Parc Dendrologic – etapa a II-a ”școlare), infrastructură și servicii publice  – ini iator țate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare dl. Primar Eugen 
Kovács

2. Proiect  de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  pe
anul 2020 al  Spitalului Municipal Carei -  sursa F – ini iator țate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare dl. Primar Eugen Kovács

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cheltuielilor  reprezentând  achizi ionarea  deția de 
echipamente  de  protec ie  în  favoarea  Spitalului  Municipal  Careiția de  – ini iator  țate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare dl.  Primar
Eugen Kovács

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 15.10.2020


