CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
Nr. 8.233 din 21 apr1lie2016
ANUNT

in conforrnitate cu prevederile Legii nr. 21512001 a administra1iei publice locale, se convoacA Consiliul Jude{r:an
Nearnf in gedinla ordinard, pe data de26 aprilie2016, ora 14.00, in sala de gedinle,,Ion Creangd", cu urmdtoarele
proiecte de hotdrAre inscrise pe ordinea de zi:
1. Validarea unei persoane ca membru al AutoritdJii Teritoriale de Ordine Publicd Neamf;

2.

Modificarea HotdrArii Consiliului Judefean Neam] nr. 10012004 privind ,"orgunit*"a Comisiei

pen1ru

protecfia copilului Neam{;

1.
4.
5.

$Probarea parlicipdrii la cursuri de fortnare a membrilol Comisiei pentru Proteclia Copilului Neam!;
Incheierea unui patleneriat cu Direclia Generald de Asisten{d Sociald qi proteclia Copiiului Neam!;

Acordarea drepturilor aferente copiiilor/elevilor/tinerilor

cu cerinle educalionale speciale integrali in

invdldmdntul de mas[;
6. Unele mdsuri referitoare 7a organizarea qi funclionarea Direcliei Generale de Asisten]6 Sociald si protecJia
Copilului Neam!;
7'
Emiterea acordului pentru inchirierea unor bunuri din domeniul public al Judelului Neaml;
8. Aprobarea unei solicitdri de transmitere a unor terenuri in proprietatea Judelului Neam!;

9. Preluarea in administrare a unor tronsoane ale unor drumuri judelene;
unor mdsuri pentru ulilizarea zonei de siguranld a drumurilor judelene;
19
11. $Probarea
Inchiderea circulaliei publice pe un tronson de drum jucle{ean;
12' Aprobarea atribuirii unor licen{e de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin cur.se

regulate speciale in trahc judelean;

13. Modificarea statului de funclii al aparatului de specialitate al Consiliului Judelean Neam!;
14. Modificarea statului de funclii al Serviciului public SALVAMONT Neam!;
15. Unele mdsut'i referitoare la managementul Complexului Muzeal Judelean Neaml;
16. Modificarea statului de funclii al aparatului de specialitate al Bibliotecii Judelene ,,G.T.Kirileanu', NeamJ;
17. Modificarea organigramei gi statului de funclii ale Spitalului Judelean de Urgenla piatra Neam!;
18. Modificarea statului de funclii al Centrului de ingrijire qi Asistenla Oglobeni;
19' Aprobarea unei asocieri cu Asocialia Revistei TIMPUL Iagi in vederea realizlrii unei ac{iuni cle interes

publicjudetean;

20'
2l'

Aprobarea unei asocieri cu Comuna Doljegti in vederea re alizdrii unei actiuni de interes public judefean;
Aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Ecvestr r Piatra Neam{ in vederea realizdrii,rno.
u"jluni de inte'es
public judelean;
Aprobarea unei asocieri cu Colegiul Nalional ,,Petru Rares" Piatra Neam!, judelul Nearnt, in
vederea realizdrli
unui proiect de interes publicjudefean;
Aprobarea unui acord de parteneriat in vederea realizirii unui proiect de investilii de interes jude{ean;

22.

23.
24'

Aprobarea suplimentdrii numdrului de posturi ftnan{ate de La bugetul de stai pentru personalul
neclerical
aparlindnd cultelor religioase recunoscute din RomAnia;
Aprobarea execuliei bugetare la data de 31 marlie 2016;
Aprobarea documentaliei tehnico-economice aferente obiectilului de investilii
,,Alimentare cu agent termic
Bloc Operator gi Pavilion Chirurgical" din cadrul Spitalului JudeJean de UrgenJ6 piatra iileaml;

25.
26.

27.

Abrogarea unor anexe

la

Hotardrea Consiliului Judefean NeamJ nr.7512012 privind imputernicirea

reprezentanlilor Consiliului Judelean Neam! in cadrul adundrilor generale ale ac{ionarilor ale unor agenli
economici
de interesjudetean;
Imputernicirea reprezentanJilor Consiliului Judelean NeamJ in cadrul adundrilor generale ale actionarilor
ale
unor agenli economici de interesjudeJean;

28,

29.

Modifrcarea Hotardrii Consiliului Judefean Nearn! nr.2912016 privind aprobarea contribuliei Judelului Nearnl
la Societatea Na{ional[ de Cruce Rogie din Rom6nia- Filiala Nearnl pentru anul 2016;
30. Rectificarea bugetului Judelului Neam! pe anul 2016;
31. Aprobarea Caietului de Sarcini privind delegarea operdrii depozitului judelean de deqeuri nepericuloase
Girov;

32.

Diverse:

Raport privind cauzele gi imprejur[rile care 4u dus laaparilia insolvenlei debitorului S.C. DRUPO
NEAMT S.A.Rapofior: RDV Insolven{a SPRL

PRE$EDINTE

