ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

MINUTA
şedinţei extraordinare din data de 19.11.2018
a Consiliului Local al Municipiului Carei

Consiliul local al municipiului Carei a fost convocat pentru şedinţa extraordinară din
data de 19.11.2018 de primarul municipiului, iar invitaţia s-a transmis doamnelor şi domnilor consilieri
împreună cu proiectele de hotărâri existente pe ordinea de zi, în data de 16.11.2018. 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. Hágó Attila-Nándor
6. Keizer Ludovic
7. Leitner Robert-Attila
8. Mărginean Maria Éva
9. Oneţ Ioan
10. Păuşan Marcel-Bujor
11. Petkes Iosif
12. Putovici Tünde
13. Racolţa Ioan-Sorin
14. Roman Adrian
15. Szulák Lavinia-Carmen
16. Tempfli Vasile-Adalbert
17. Todea Carmen
18. Vénig Gabriela
Lipseşte: domnul consilier Müller Ioan.
Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Cioltean Sorin-Ioan preşedinte de şedinţă.
Participă la şedinţa extraordinară 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 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate
pentru proiectul „Protejarea comună a valorilor naturale transfrontaliere Carei-Nyiradony /
Joint protection of cross-border natural values Carei-Nyiradony” şi a cheltuielilor neeligibile
rezultate
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii unui împrumut în valoare de 4263718 lei
precum şi adresa domnului Primar nr 423/19.11.2018, prin care solicită retragerea de pe ordinea de zi a
proiectului de hotărâre privind aprobarea contractarii unui împrumut în valoare de 4263718 lei.
Se supune la vot ordinea de zi cu modificarea propusă şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea proiectului de hotărâre :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate
pentru proiectul „Protejarea comună a valorilor naturale transfrontaliere CareiNyiradony / Joint protection of cross-border natural values Carei-Nyiradony” şi a
cheltuielilor neeligibile rezultate
Se supune la vot proiectul şi se aprobă cu 18 voturi pentru.
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