CONSlLlUL JUDETEAN SATlJ MARE
CAB NET SECRETAR AL JUDETULUI
Nr.
11707,2012

bi

COMUNICAT
In temeiul prevederilor art.94 alin.(l) $i (3) din Legea nr.21512001 privind
administratia public6 locali republicati, in baza Dispozitiei nr. 144 din 17 iulie 2012
a pre~edinteluise convoaci Consiliul Judefean Satu Mare in ~ e d i n t iordinari, in
data de 23 iulie 2012, ora 14,00, in sala micH de ~edinte,cu urmitorul proiect al
ordinii de zi:
1 . Proiect de hotsrare privind aprobarea executiei bugetului local al judetului Satu Mare.
a bugetelor institutiilor publice $i activitgtilor finantate integral sau partial din venituri
proprii (de subordonare local&),precum ~i a bugetului i~nprumutuluiintern la data de
30 iunie 2012.
2. Proiect de hot2rtii-e privind aprobarea incheierii unui acord de asociere intre .lude!ul
Satu Mare $i Grupurile de Acliune Local2 constituite la nivclul judetului Satu Mare.
in vederea acordarii unui sprijin financiar pentru asigurarea functionsrii acestora.
3. Proiect de hotartire privind aprobarea modificarii cuantumului cotizatiei Jude!ului
Satu Mare. in calitate de rnembru fondator a1 asociatiei sportive ..CLUB SPORTIV
FOTBAL CLUB OLIMPIA 2010". pe anul2012.
4. Proiect de hotarire privind rectificarea bugetului general consolidat al Judetului Satu
Mare pe anul 201 2.
5. Proiect de hotarire privind rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Regiei
Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2011.
6. Proiect de hotartire pentru modificarea HotSririi Consiliului Judetean Satu Mare nr.
9412012 privind angajarea Jude!ului Sat~lMare pentru sus!inerea iinantirii unollucr2ri de drumuri pe anul 201 3.
7. Proiect de hotsrire pentru modificarea Hot2rtirii Consiliului Judetean Satu Marc
nr.15512004 privind infiinprea Comisiei pentru Protcctia Copilului Satu Mare. cu
modific2rile $i complet8rile ulterioare.
8. Proiect de hotarire pentru modificarea Hotartirii Consiliului Judeteali Satu Mare nr.
2312012 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a jude!ului Satu Mare pin8 in 2020
elaborat2 in cadrul proiectului .,COMPAS 20
Concep!ii $i Oricntare Modern2.
Planificare Armonioasa ~i Strategic2 pin2 in 2020".
9. Proiect de hotartire privind desemnarea reprezentantului Jude[ului Satu Mare in
Adunarea General2 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar8 Transilvania de Nord.
10. Proiect de hotarsre privind reprezentarea Consiliului Judetean Satu Mare in
Coniitetele Comune ale Programelor de Cooperare Transfrontaliei-2.
1 I . Proiect de hotarire privind aprobarea incheierii unui acord de partenrriat intre Judctul
Satu Mare $i Societatea Carpatin2 Ardeleanj-Satu Mare. in vedcrea sus!inerii
proiectului ..Planificarea participativa a managementului ariilor protqjate din Cirnpia
Careiului".
-

12. Proiect de hotirire privind actualizarea Programului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate in judeiul Satu Mare.
13. Proiect de hotirire privind aprobarea Actului aditional nr. 5 la Acordul Contractual
de Lucriri. inclusiv Proiectare nr. 7339120.05.2009 avind ca obiect proiectarea
tehnici $i executia lucririlor de construc!ie la obiectivul de investitii "Mtmugemenrul
Regional a1 Dejeurilor Urbane ji Ecologizcrrea Rumpelor de De~euridin Jude!rrl Srrrrr
Mare".
14. Proiect de hotfirire privind aprobarea incadririi in categoria functionali a drumurilor
de interes judetean a drumului comunal DC14 Satu Mare (DN 19) - Odoreu - Apa DNlC, km 0+000 - km 25+652.
15. Proiect de hotirire privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judelean Sat~l
Mare in Comisia de orientare $colari ~i profesionala a Centrului Judetean de Resurse
~i Asistenti Educa!ionala Satu Mare.
16. Proiect de hotirire privind modificarea Organigramei $i a Statului de funciii ale
Centrului Judeiean pentru Conservarea $i Prolnovarea Culturii Traditionale Satu
Mare.
17. Proiect de hotidre pentru modificarea anexei la Hotirirea Consiliului Judetean Satu
Mare nr. 4612012 privind aprobarea retelei $colare pentru anul ~colar2012-201 3 a
judetului Satu Mare pentru invitimintul special.
18. Proiect de hotfirire pentru modificarea Hotirkii Consiliului Judetean Satu Mare
nr.10812012 privind aprobarea suspendarii prestjrii activitalii de citre domnul
Ardelean loan Mircea. manager al Bibliotecii Judetene Satu Mare.
19. Proiect de hotirire privind aprobarea Contractului de Asisten@ pentru proiectul
.. Exlinderea J i reahiliturea infrcrstructurii de upLi ji up5 ZCU/G din jrrde!ul Scrlu
Mare". ce urlneazi s i fie incheiat intre Judeiul Satu Mare. S.C. APASERV Satu
Mare S.A $i Banca European2 pentru Reconstructie $i Dezvoltarc (BEKD).
20. Proiect de hotarire privind asocierea Judetului Satu Mare $i a Direc~ieiGenerale de
Asistenti Sociali $i Protectia Copilului a judetului Satu Mare cu Asociatia ..Ajutim ca
s i i n v i ~ i m in
" vederea cofinantirii $i suslinerii unui serviciu social.
2 1. Diverse.

