
             ROMÂNIA
   JUDEŢUL SATU MARE
      CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAREI

O R D I N E A     D E     Z I

   a  şedinţei  extraordinare,  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Carei din data  de
13.11.2020, orele 11,00, : 

1. Prezentare încheiere nr 1487/2020 al Judecătoriei Carei privind validarea mandatului 
consilierului local supleant Roman Adrian. Depunerea jurământului de către domnul 
Roman Adrian

2. Proiect de hotărâre privind completarea unei comisii de specialitate al Consiliului Local al 
Municipiului Carei – ini iator țiator dl. Primar Eugen Kovács

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli
ale Municipiului Carei i ale institu iilor subordonate la 30.09.2020 și ale instituțiilor subordonate la 30.09.2020 țiilor subordonate la 30.09.2020 – ini iator  țiator dl. Primar
Eugen Kovács

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data
de 30.09.2020 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”  –
ini iator țiator dl. Primar Eugen Kovács

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de
30.09.2020 al S.C. Pie e-Parcări S.R.L. Carei țiilor subordonate la 30.09.2020  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de
30.09.2020 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

7. Proiect de hotărâre rivind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de
30.09.2020 al Spitalului Municipal Carei  – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Municipiului Carei  pe anul 2020 – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

9. 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 Kovțiator ács

10. Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobarea  documenta iei  Studiu  de  fezabilitate  privindțiilor subordonate la 30.09.2020 
investi ia „Extindere re ele de alimentare cu apă i alimentare cu energie electrică pentru -țiilor subordonate la 30.09.2020 țiilor subordonate la 30.09.2020 și ale instituțiilor subordonate la 30.09.2020 
Anexă Agricolă – Adăpost de animale Carei” – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documenta iei tehnice etapa Studiu de fezabilitate cuțiilor subordonate la 30.09.2020 
elemente  DALI  aferentă  proiectului  „Cooperare  între  Carei  i  Nyirbator  pentruși ale instituțiilor subordonate la 30.09.2020 
îmbunătă irea ocupării for ei de muncă i promovarea dezvoltării bazate pe poten ialul lorțiilor subordonate la 30.09.2020 țiilor subordonate la 30.09.2020 și ale instituțiilor subordonate la 30.09.2020 țiilor subordonate la 30.09.2020 
endogen” – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului „Reamenajare loc de joacă în Parcul
Dendrologic Carei” – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

13. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  „Modernizare  Cresa  de  copii  în
municipiul Carei” – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács
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14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.172/27.10.2020 privind aprobarea participării
Municipiului Carei la Programul Opera ional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 –țiilor subordonate la 30.09.2020 
Tehnologia  informa iei  i  comunica iilor  (TIC)  pentru  o  economie  digitală  competitivă,ției și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, ției și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,
Prioritatea de investi ii 2c. - Consolidarea aplica iilor TIC pentru e-guvernare, e-învă are,țiilor subordonate la 30.09.2020 țiilor subordonate la 30.09.2020 țiilor subordonate la 30.09.2020 
e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cre terea gradului de utilizareși comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,
a  internetului, Ac iunea  2.3.3  –  țiilor subordonate la 30.09.2020 Îmbunătă irea  con inutului  digital  i  a  infrastructurii  TICției și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, ției și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,
sistemice  în  domeniul  e-educa ie,  e-incluziune,   e-sănătate  i  e-culturăției și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,  –  SEC IUNEA E-ȚIUNEA E-
EDUCA IE, ȚIUNEA E- Apelul de proiecte nr 2, cu proiectul ”Consolidarea aplica iilor TIC pentru e-țiilor subordonate la 30.09.2020 
învă are în Municipiul Carei în contextul riscului de infec ie cu coronavirus SARS-CoV-2țiilor subordonate la 30.09.2020 țiilor subordonate la 30.09.2020 
– ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

15. Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de
Administraţie al Spitalului Municipal Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

16. Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ  în anul şcolar 2020-2021 – ini iator dl. Primarțiator 
Eugen Kovács

17. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  local  în  comisiile
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului în anul şcolar 2020-2021 – ini iatorțiator 
dl. Primar Eugen Kovács

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al Municipiului
Carei în Comisia pentru vânzarea prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat
al Municipiului Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

19. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  local  în  Consiliul
Director al Funda iei Centrul de Promovare al Turismului Cultural  țiilor subordonate la 30.09.2020 ”Gróf Károlyi”   –
ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

20. Proiect de hotărâre  privind  desemnarea  membrilor Consiliului Local în  Comisia socială
pentru repartizarea de locuin e pentru tineri, destinate închirierii  țiilor subordonate la 30.09.2020 – ini iator dl. Primarțiator 
Eugen Kovács

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local în Comisia de analiză
a solicitărilor de locuin e sociale din Municipiul Carei țiilor subordonate la 30.09.2020 – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2020-
2021 
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

23. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  de  principiu  pentru  realizarea  unei  statui  în
memoria artistului Ruha István – ini iator dl. Primar Eugen Kovțiator ács

24. Diverse

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 11.11.2020


