CONSILIUL JUDETEAN SATU MARE
CABINET SECRETAR AL JUDETULUI
Nr.
12012

COMUNICAT
in temeiul prevederilor art.91 alin.(l) ~i (3) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publici IocalS republicat& in baza Dispozitiei nr. 165 din 21 august 2012 a
pre~edinteluise convoaci Consiliul Judetean Satu Mare in $edintH ordinars, in data de
27 august 2012, ora 14,00, in sala mica de gedinte, cu urmstorul proiect a1 ordinii de zi:
1. Proiect de hotirire privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului
Bura Nicolae.
2. Proiect de hotirire privind validarea mandatului unui consilier judetean.
3. Proiect de hotaire privind aprobarea Regulamentului de organizare $i functionare al
Consiliului Judetean Satu Mare.
4. Proiect de hotbire pentru modificarea $i completarea HotBririi Consiliului Judetean
Satu Mare nr.113/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate ale Consiliului Judetean Satu Mare.
5. Proiect de hoarire privind modificarea bugetului general consolidat al Judelului Satu
Mare pe anul 20 12.
6. Proiect de hotsdre pentru modificarea Hotirdrii Consiliului Judetean Satu Mare nr.
512012 privind repartizarea pe unit%!i administrativ-teritoriale a unor sume defalcate
din taxa pe valoarea adiugati alocate judetului Satu Mare prin Legea bugetului de stat
pe anul 2012, nr. 2931201 1, respectiv a unor sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugerelor locale pentru anul 2012, modificati
prin Hotairea Consiliului Judetean Satu Mare nr. 5612012.
7. Proiect de hotirire pentru modificarea anexei nr.1 la Hotirdrea Consiliului Judefean
Satu Mare nr.16712008 privind aprobarea listei spatiilor ~i a terenurilor aferente
proprietate privati a judefului Satu Mare cu destinatia de cabinete medicale, precum ~i
a spatiilor in care se desfqoara activititi conexe actului medical care pot fi vindute
conform dispozifiilor O.U.G. nr.6812008. cu modificirile $i complet%rileulterioare.
8. Proiect de hot2rire privind trecerea imobilului ..C.'lridire cre~ci dh~roficiSpiral
Jude!eun II, cu ieren afirenl" situat in municipiul Satu Mare, str. Ady Endre nr. 341A.
din domeniul privat al judetului Satu Mare in domeniul public al acestuia
9. Proiect de hotirire privind solicitarea transmiterii imobilului ..Hotel - restaurant
.,SPORT " $i anexe cu teren aferent" din domeniul public al statului $i din
administrarea Ministemlui Educatiei. Cercetbii. Tineretului $i Sportului Autoritatea
Nalionali pentru Sport $i Tineret - Directia JudeteanB pentru Sport $i Tineret Satu
Mare in domeniul public al judetului Satu Mare
10. Proiect de hotirire privind aprobarea incadrbii in categoria funcfionali a drumurilor
de interes judetean a drumului c<:munalDC85 Potiu - Medievu Aurit Iojib (DNIC)
km 26+657 - 34+417.
11. Proiect de hotaire privind aprobarea incadrgrii in categoria functional%a drumurilor
de interes judetean a dmmului comunal DC 82 DN19 - R a c ~ a- R a q a Vii - DJ 1091
km O+OOO-km 10+000.
-

-

12. Proiect de hotfirdre privind modificarea Organigramei 7i a Statului de functii ale
Muzeului Judetean Satu Mare.
13. Proiect de hotkdre privind modificarea Organigramei $i a Statului de functii ale
Bibliotecii Judetene Satu Mare.
14. Proiect de hotfirdre privind modificarea Organigramei $i a Statului de hnctii ale
aparatului de specialitate a1 Consiliului Judetean Satu Mare.
15. Proiect de hotfirire privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru
realizarea investitiei "Modemizarea infrastructurii drumurilor judetene in judetul Satu
Mare - DJ 109L. Negre~tiOa$ - TuQ" - Pod km 29103 1 - Tuq, peste rdul Tur!.
16. Proiect de h o t f i r ~ eprivind aprobarea Actului Adiiional nr.6 la Acordul Contractual de
Lucrari, inclusiv Proiectare nr. 7339/20.05.2009 avdnd ca ohiect proiectarea tehnicft $i
executia lucr%rilorde construc!ie la obiectivul de investitii "Managementul Regional
a1 Dejeurilor Urbane $i Ecologizarra Rampelor de Dejruri din Judetul Satu Mare".
17. Diverse.
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