CONSILIUL JUDETEAN SATU MARE
SECRETARUL JUDETULUI
N
1 , - "../2012

COMUNICAT
in temeiul prevederilor art. 94 alin.(l) yi (3) din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale republicatg, cu modificirile vi completiirile ulterioare,
in baza Dispozitiei nr. 77 din 17.04.2012 a preyedintelui se convoaci Consiliul
Judetean Satu Mare in yedinti ordinari, in data de 23 aprilie 2012, ora 14,00, in sala
micH de vedinte, cu urmitorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotfirire privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local a1
Judetului Satu Mare, a bugetelor institufiilor publice finantate integral sau partial din
bugetul local a1 Judetului Satu Mare. respectiv a bugetului impmmutului intern pe anul
201 1.
2. Proiect de h o t i r ~ eprivind aprobarea executiei bugetului local al jude!ului Satu Mare.
a bugetelor institu!iilor publice $i activit%tilorfinantate integral sau partial din venituri
proprii (de subordonare localfi), precum qi a bugetului imprumutului intern la data de
3 1 martie 2012.
3. Proiect de hotkirea privind utilizarea unor sume din fondul de rezerva preveut in
bugetul local al Judetului Satu Mare pe anul 2012.
4. Proiect de hotsrire privind rectificarea bugetului general consolidat al Judetului Satu
Mare pe a n d 2 0 12.
5. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului de venituri $i cheltuieli a1 Kegiei
Autonome. Aeroportul Satu Mare pe anul 201 2.
6. Proiect de hotirire pentru modificarea Hotfiririi Consiliului Judefean Satu Mare nr.
3112012 privind aprobarea tarifelor aeroportuare practicate de cztre R.A. Aeroportul
Satu Mare.
7. Proiect de hotkire privind aprobarea situa!iilor financiare anuale ale Regiei Autonome
Aeroportul Satu Mare pe anul201 I.
8. Proiect de hotirire privind aprobarea situa!iilor financiare anuale ale S.C. PALAT
JUD S.R.L. Satu Mare pe anul2011.
9. Proiect de h o t k k e pentru modificarea $i completarea Hotaririi Consiliului Judetean
Satu Mare ~ . 1 1 9 / 2 0 0 8privind aprobarea Regulamentului $i a Caietului de sarcini
pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate, in
jude!ul Satu Mare.
10. Proiect de hotsdre privind actualizarea Programului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate in judetul Satu Mare.
11. Proiect de hot&ire privind aprobarea Actului Aditional N. 2 la Conventia de
colaborare intre Ministerul Mediului $i P%durilor, Unitatea de Management a

proiectului ..Controlul Integrat al Poluirii cu Nutrienti" ~i Consiliul Judetean Satu
Mare, referitor la implementarea comunfi a proiectului privind ..Controlul Integrat al
Polufirii cu Nutrienti".

