
             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 26.11.2020, orele 10,00, care se va desfă ura prin mijloace electronice : țura prin mijloace electronice : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizi ionării unui echipament medical ționării unui echipament medical în favoarea 
Spitalului Municipal Carei – ini iator țura prin mijloace electronice : dl. Primar Eugen Kovács

2. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Municipiului Carei pe anul 2020 – ini iator țura prin mijloace electronice : dl. Primar Eugen Kovács

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documenta iei tehnice etapa Studiu de fezabilitate cuționării unui echipament medical 
elemente DALI privind investi ia ționării unui echipament medical „Modernizare strada Grădinarilor din Municipiul Carei
– Tronson 1” – ini iator țura prin mijloace electronice : dl. Primar Eugen Kovács

4. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  membrilor  Consiliului  de  Administraţie  al
Spitalului Municipal Carei – ini iator dl. Primar Eugen Kovțura prin mijloace electronice : ács

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea mutării temporare a sediului Bibliotecii Municipale
Carei  în incinta Centrului  Cultural  al  Municipiului  Carei  – ini iator dl.  Primar Eugențura prin mijloace electronice : 
Kovács

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  unei  documentaţii  tehnico-cadastrale  de  prima
înscriere a unui teren în domeniul privat al Municipiului Carei – ini iator dl. Primar Eugențura prin mijloace electronice : 
Kovács

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de actualizare
i primă înscriere a unui imobil în domeniul public al Municipiului Careiși primă înscriere a unui imobil în domeniul public al Municipiului Carei  – ini iator dl.țura prin mijloace electronice : 

Primar Eugen Kovács

                                        P R I M A R
                                                                                                ing. Eugen KOVÁCS 

Carei, 25.11.2020


