CONSI1,IUL JUDETEAN SATU MAKE
CABINET SECRETAR AL JUDETULUI
5:,, 201 2
Nr. I -1 1COMUNICAT
i n temeiul prevederilor art.94 alin.(2) yi (3) din Legea nr.21512001 a
administratiei publice locale repubiicatii, in baza Dispozitiei nr. 178 din
10.09.2012 a pregedintelui se convoaci Consiliul Judetean Satu Mare in yedinti
extraordinari, in data de 11.09.2012 ora 14.00, in sala mici d e yedinte, cu
urmitorul proiect al ordinii de zi:

1 . Proiect d e hotirere pentru modificarea Hotsrlrii Consiliului Judefean Satu Mare
nr. 512012 privind repartizarea pe unitfi!i administrativ-teritoriale a unor sume
defalcate din taxa pe valoarea adfiugata alocate jude~uluiSatu Mare prin Legea
bugetului de stat pr anul 2012. nr. 2931201 1, respectiv a unor sume alocatc din
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentnl
anul 2012. cu modificirile ~i completarile ulterioare.
2. Proiect de hotirere privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean
Satu Mare in cadrul Autorititii Teritoriale de Ordine Puhlic3 a judetului Satu
Mare. pentru mandatul 2012-201 6.
3. Proiect d e hot5irire privind aprobarea trecerii din domeniul public al Judetului
Satu Mare in domeniul public a1 statului a dn~muluijudetean D.1 191 Satu Mare
(DN 19)

-

Odoreu

-

Apa

-

DNIC km 0+000

-

km 25+652 in lungimc de 25.652

km. $i din administrarea Consiliului Judetean Satu Mare in administrarea
Ministerului Transporturilor si lnfrastructurii - Compania Nalionalfi de Autostrizi
$i Drumuri Nationale din Romlnia - S.A. a sectorului dc drum judetean 11.1 192
Satu Mare (DN 19)

- Odoreu -

Apa

-

DNI C km 1+76U - km 25+652 in lunginle

de 23.892 km.
4. Proiect de hotfirire privind modificarea Organigramei ~i Statului de functii ale

Serviciului Public de Administrare a Sistemului lntegrat de Management a1
De~eurilordin Judetul Satu Mare.
5. Proiect d e hotirQre privind modificarea Organigramei

$1

Statului de functii ale

Centrului Judefean pentru Conservarea $i Promovarea Culturii Traditionale Satu
Mare.
SECRETAR AL JIJDETULUI,
Mihaela Elena Ana Crasnai

