CONSILruL JUDETEAN NEAMT
Nr. 15.795 din 25 ausust 2017
ANLINT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 21512001 a administraJiei publice locale, se convoacd
Consiliul Judefean Neam! in gedinld ordinard, pe data de 30 august 2017, ora 15.00, in sala de qedinle
,,Ion Creangd", cu urmdtoarele proiecte de hotdrdre inscrise pe ordinea de zi:
l..Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judelean Neam! in cadrul Consiliului de Administralie al
Casei de Asigurdri de Sdndtate Neamt;
2.lModificarea HotdrArii Consiliului Judelean Neamt rr.15612016 privind imputernicirea reprezentanJilor

Consiiiului Judelean Neam! in cadrul adundrilor generale ale acJionarilor ale agenlilor economici

de

interes judelean;

3. Modificarea Hotdrdrii Consiliului Judefean Neam! nr.l55l20l6 privind desemnarea unor reprezentanli
ai Consiliului Judelean NeamJ in cadrul Colegiului Director al Direcliei Generale de Asistenld Sociald qi
Proteclia Copilului NeamJ;
4. Aprobarea unei solicitdri de transmitere a unui teren din proprietatea Oraqului Tirgu Neam! in
prrtprietatea Judefului Neam!;
5. Desemnarca reprezentantului Consiliului Judelean Neami in cadrul Adundrii generale a Asocialiei
,,Cirupul de acliune locald Ceahldu";
6. Desemnarca reprezentantului Consiliului Judelean Neam! in Consiliul de administralie al Centrului
Ju,lelean de Resurse gi Asistenld Educa{ionaid Neam{;
7. Aprobarea temei de proiectare aferentd obiectivului de investilii de interes judelean ,,Reabilitare
termicd cladiri din cadrul Spitalului Judelean de Urgenld PiatraNeam!";
8. Solicitarea preludrii din administrarea Consiliului local aI Oraqului Bicaz in administrarca Consiliului

Ju<lelean Neam! a unui tronson de drum judelean in vederea efecfud"rii unor lucrdri de
r e zrb llitar e I m o derni zare ;
9. Rectificarea anexei la Hotdrdrea Consiliului Judelean Neam\ nr. 20012017 privind aprobarea unei
asocieri cu OraEul Bicaz in vederea organizdrii ZlleiMarinei Romdne;
10 Modificareaorganigramei Ei statului de funclii ale Spitalului Judejean de Urgenld PiatraNeamt;
11. Modificarea unor organigrame qi state de ftinclii aferente Direcliei Generale de Asistenld Sociald" si
Proteclia Copilului Neam!;
72. Emrterea acordului pentru inchirierea unor spalii din domeniul public al Judeluiui Neam!;
13. Aprobarea temei de proiectare aferentd obiectivului de investilii de interes judelean ,,Complex de
locuinle protej ate-Dragomireqti" ;
14. Aprobarea temei de proiectare aferentd obiectiwriui de investilii de interes judelean ,,Atelier protejatDragomireqti";
15. Modificarea HotdrArii Consiliului Judelean Neam! m.207120I7 privind stabilirea salariilor de bazd,
pentru funcJionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate aI Consiliului
Juclelean Neam! qi al serviciilor publice de interes judefean;
16. Aprobarea unei asocieri cu Ora;ui Tirgu Neam! in vederea finanldrii unei acliuni de interes public
judegean;

17. Aprobarea unei asocieri in vederea realizdrir Festivalului Intemafional de Pian;
18. Unele mdsuri referitoare la organizarea gi funclionarea Direcliei Judelene de Evidenta Persoanelor
NeuLmf;

19. Diverse"
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