
        R O M Â N I A
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

PROCESUL VERBAL AL
şedinţei de îndată din data de 29.05.2019

a Consiliului Local al Municipiului Carei 

Consiliul local al municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa de îndată din data de
29.05.2019  de  primarul  municipiului,  iar  invitaţia  s-a  transmis  doamnelor  şi  domnilor  consilieri
telefonic, proiectele de hotărâri existente pe ordinea de zi au fost înmânate la ora edin ei ș ț . Publicitatea
şedinţei s-a realizat prin afişarea ordinii de zi la avizierul instituţiei. De asemenea s-a publicat ordinea
de  zi  şi  pe  site-ul  primăriei  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  52/2003,  republicată  privind
transparenţa decizională în administraţia publică.

Sunt prezenţi la şedinţă următorii consilieri :
                 

1. Cioltean Sorin-Ioan
2. Ciută Ilie
3. Csizmadia Zsolt
4. Fazakas Zoltan
5. Keizer Ludovic  
6. Mărginean Maria Eva 
7. One  Ioanț
8. Păuşan Marcel-Bujor          
9. Petkes Iosif
10. Putovici Tünde
11. Racolţa Ioan-Sorin
12. Roman Adrian
13. Szulák Lavinia-Carmen
14. Tempfli Vasile-Adalbert
15. Todea Carmen            
16. Vénig Gabriela    

Lipsesc: domnul consilier Hágó Attila-Nándor, domnul consilier Leitner Robert-Attila i ș
domnul consilier Müller Ioan.

Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Csizmadia Zsolt -  preşedinte 
de şedinţă.

Participă la şedinţa de îndată şefii de servicii din cadrul primăriei, presa judeţeană şi
locală.

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează : 

1. Proiect de hotărâre pentru revocarea  Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Carei nr
90/2019 -  privind  aprobarea  cofinanţării  cu  9%   a  proiectului  de  investiţii  pentru
achiziţionarea de echipamente i aparatură medicală la Spitalul Municipal Careiș
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării cu 10% a proiectului de investiţii pentru
achiziţionarea de echipamente i aparatură medicală la Spitalul Municipal Careiș

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 16 consilieri
prezenţi la şedinţă.

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Carei nr 
90/2019 -  privind aprobarea  cofinanţării  cu  9%  a  proiectului  de  investiţii  pentru  
achiziţionarea de echipamente i aparatură medicală la Spitalul Municipal Careiș

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 16 consilieri 
prezenţi la şedinţă.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării cu 10%  a proiectului de investiţii pentru 
achiziţionarea de echipamente i aparatură medicală la Spitalul Municipal Careiș

Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu unanimitatea voturilor celor 16 consilieri 
prezenţi la şedinţă.

 
Se declară închisă edin a. ș ț

PRE EDINTE DE EDIN Ă Ș Ș Ț             SECRETAR
                              Zsolt CSIZMADIA                    jr. Adela-Crina ORPI OIUȚ
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