CONSILIUL JUDETEAN SATU MARE
Nr. %
1 Ic.lL.2009

MINUTA
gedintei extraordinare a Consiliului Judetean
Satu Mare din 09.11.2009

Au fost prezenti 29 de consilieri din totalul de 33. Au lipsit donlna consilier Racz
Eva Maria $i dornnii consilieri Riedl Rudolf, Rus Ioan $i Ardelean Ciprian George .
$edinra a fost legal constituiti.
In cadrul ~edinfeiau fost adoptate urmitoarele hotirdri:

HOTARAREA

1.

NR.219 privind rectificarea bugetului propriu al judetului Satu
Mare ~i a bugetelor institutiilor publice finanrate integral sau partial din bugetul
juderului pe anul 2009.
Total voturi - 28, pentru - 28, impotrivi - 0, abtineri - 0.

2.

FIOTARAREA NR.220

3.

HOTARAREA

pentru rnodificarea cornponen!ei norninale a Autorititii
Teritoriale de Ordine Publici a juderului Satu Mare.
Total voturi - 28, pentru - 28, impotrivi - 0, ab!ineri - 0.
NR.221 privind retragerea dreptului de adrninistrare a1 Direcfiei
Generale de Evidenti a Persoanelor Satu hlare asupra pirtii de irnobil aflnt in
proprietatea publici a Judeplui Satu Mare, situat in rnunicipiul Satu Mare,
str.Petofi Sandor nr.32.
Total voturi - 28, pentru - 28, impotrivH - 0, abtineri - 0.

4. HOT.&R.&REA NR.222 privind aprobarea trecerii din dorneniul public in
domeniul privat al jude!ului Satu Mare a unor irnobile situate in rnunicipiul Carei
in vederea scoaterii lor din funcfiune.
Total voturi - 28, pentru - 28, impotrivi - 0, abjineri - 0.
5.

HOTARAREA NR.223 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitie ;;Centrul social cu destinatie rnultifunc~ionalipentru tinerii
care pirisesc sisternul de protec!ie a copilului din judeiul Satu Mare" in
localitatea Noroicni.
Total voturi - 28, pentru - 28, impotrivi - 0, abiineri - 0.

6.

MOTARAREA NR.224 pri$ind aprobarca prornovirii proiectului ,.Sprijinirca
descentralizBrii serviciilor sociale prin forrnarea personalului din cadrul
autoritiiilor administra~ieipublice locale in judetul Satu Mare" dz citre Directia
General5 de Asisten!i Sociali $i Protectia Copilului a judeplui Satu blare; in
calitate de furnizor dc servicii sociale acreditat, pentru acccsarea unor fonduri din
cadrul Prograrnului OperaLional Dez\.oltarea Capaciti~ii drninistrati\,e. asa
prioritari 2 "irnbunititirea calitifii $i eficienlei furnizirii ser~iciilorpublice. cu
-de--descentralizare",
...
domeniul major de intsrventie 2. I -~
accentul pus pe procesul
,,Spri,jin pentru procesul de descentralizare sectoriali a serviciilor ".
--

Total voturi - 28, pentru - 28, impotrivi - 0, abtineri - 0.
7.

HOTARAREA

8.

HOTARAREA

NR.225 privind aprobarea promovirii proiectului ,,Reabilitatea $i
dotarea Centrului de plasament ,,Floare de Colr Halmeu in vederea accesului
beneficiarilor la sewicii de dezvoltare a deprinderilor de viap independenti $i a
competentelor profesionale" de citre Directia Generals de Asistenti Sociala $i
Protectia Copilului a judetului Satu Mare, En calitate de fumizor de servicii sociale
acreditat, pentru accesarea unor fonduri din cadrul Programului Operational
Regional 2007-2013, axa prioritari 3"imbunititirea infrastructurii sociale",
domeniul major de interventie 3.2.- ,,reabilitaredmodernizareddezvoltarea$i
echiparea infrastructurii sewiciilor sociale".
Total voturi - 28, pentru - 28, impotrivH - 0, abtineri - 0.
NR.226 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici in faz2
de SF pentru obiectivul de investitie ,,Circuitul monumentelor de interes national
din judetul Satu Mare."
Total voturi - 29, pentru - 29, impotrivi - 0, abtineri - 0.

PRESEDINTE.

SECRETAR A L JUDETULUI?

u&).'I/
-Vv[

Cornelia Bota

