CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
Nr. 13.727 din 7 august 2015

ANUNT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2OOl a arrministaliei publice locate, se couvoaca
Consiliul Judelean Neaml in gedinla ordinard, pe data de 14 augus 2015, ora 10.00, in sala de gedin{e
.,lon Creangtr", cu urmatoarele proiecte de hotiir6re inscrise pe ordinea de zi:
l. validarea mandatului de consilier judetean al domnului lon Sav4
2. modificarea Hotar'arii Consiliului Judelean Neaml nr. 74D012 privind organizarea conisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate;
3. modificarea starului de firnctii al Spitalului de psihiatrie ,,Sfintul Nicolae,, Roman;
4. completarea HotinArii Consiliului Jude,tean Neam; nr. 2l2D0l4 pinnd stabilfuea ta:rclor, tarifelor qi
amenzilor din competenla de aprobare a consiliului Judefean Neamf pentru anul fiscal 2015;
5. reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neaml;
6.modificarea Hotirdrii Consiliului Jude{ean Neaml nr. 8l/2012 privind desemnarea unor
reprezentanli ai Consiliului Judelean Neamt in cadrul Colegiului Director al Direcliei Generale de
Asistenla Sociald gi Protecgia Copilului Neam{;
7. desemnarea reprezentanlilor Consiliului Judetean Neaml in cadnrl Consiliului de Adminisra{ie al
Centrului pentru Culturd gi Arte "Carmen Saeculare,, Neamt;
8.desemnarea qi validarea unui consilier judetean ca membru al Autori6{ii Teritoriale de Ordine
Publich Neaml;
9.modificarea HotdrArii Consiliului Judelean Neaml nr. 146/2012 privind intrin(area Echipei
Intersectoriale Locale Neaml in domeniul prevenirii gi combaterii violenpi in familie qi a violenlei
asupra copilului;
l0.modificarea HoterArii Consiliului Judelean Neam! nr. 97 /2013 privind aprobarea incheierii unui
Acord de parteneriat penru realizarea proiectului ,MeStenn turistic-integrarea abilit{ilor
me$tefugdre$ti in turismul local-altemativA viabili de revitalizare a spaliului rural";
I l.aprobarea incheierii unor protocoale de colaborare in vederea implementlrii proiecnrlui
,,Sistem
informatic integrat pentru gestionarea actividtii qi serviciilor ds adminisualie public6 la nivelgl
Regiunii Nord din Judelul Neamt";
l2.modificarea qi rectificarea Programului de tansport public judetean de persoane, pria curse
regulate, pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019;
1 3. luarea unor mtrsuri referitoare la patrimoniul imobiliar aferent Staliunii
Bdltrteqti;
14. aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman in vederea reatizerii unei acliuni de interes public
judelean;
15. aprobarea unei asocieri cu Asociatia Revistei TIMPW Iagi in vederea realizdrii unei acduni de
interes public judelean;
l6.completarea HotnrArii Consiliului Judelean Neaml nr. 75t2ll2 privind imputernicirea
reprezentanlilor Consiliului Judelean Neaml in cadrul aduniirilor generale ale aclionarilor ale agenlilor
economici de interes judegean;
17. modificarea statului de functii al Serviciului Public de Administarc a Sistemului de Management
Integrat al DeEeurilor din Judepl Neaml;
18. modificarea organigramei qi stanrlui de funqii ale Spitalului Judelean de UrgenF Piata Neaml
19. rectificarea bugetului Judelului Neam! pe anul 2015;
20. Diverse.

