CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
Nr. 13.879 drn 26iulie2017
ANLINT

in

conformitate cu prevederile Legii nr'. 2151200I a administraliei publice locale, se eonvoaod
Consiliul Judelean Neam! in qedinla ordinard, pe data de 3 i iulie 2017 , ola 16,00, in sala de gedinle ,,Ion
Creangd", cu urmdtoarele ploiecte de hotdrdre inscrise pe ordinea de zi:

i. incetarea de drept a mandatului unui consilier judefean;
2.Yahdarea mandatului de consilier judelean al domnului Vasile BACIU;
3, Modificarea Hotdt'Arii Consiliului Jude{ean Neam! nr. 14012016 pi'ivind organrzarca comisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate;
4. Aprobarea unui plotocol de colabolare cu Ministerul Turismului;
5. Revocalea dreptului de folosinld gratuitd, pe perioadd determinatd, constituit in favoarea
Protopopiatului Piatra-Neam! pentlu un teren aflat in proprietatea Judelului Neam!;
6, Aprobarea unei solicitb.ri de transmitere a unui imobil din proprietatea statului in proplietatea JudeJului
Nearn!;
7. Apiobarea unei solicit[ri de transmitere a unui imobil din proplietatea Comunei Alexandru oel Bun in
proprietatea Judelului Neam!;
8. Transmiterea in folosinld graturI6., pe perioad6 determinat[, a unor spalii aflate in ploprietatea Jude{ului
Neam!;
9. Acordarea de sprijin financiar unor unitdli de cult din judelul Neam! aparlindnd cultelor religioase
lecunoscute din Romdnia;
10. Aprobalea execuliei bugetare \a data de 30 iunie 2017;
11, Aprobarea unei asoeieri cu Fundalia de Dezvoltare Locald ,,Speran!a" Tirgu Neam! in vedelea
reahzdrn unei acliuni de interes public judelean;
12. Darca in administrarea Bibliotecii Judelene "G.T, Kirileanu" Neam! a unor imobile aparlinAnd
domeniului public al Judefului Neam!;
13. Emiterea acordului de rcahzare a unor lucrdri aferente unei eld.diri ploprietatea Judelului Neam!;
14. Desemnarea unui consilier judelean si validarea unor persoane ca membri ai Autoritdtii Teritoliale de
Ordine PublicaNeam!;
15. Aprobarea unei asoeieri cu Oragul Brcaz in vedelea oryanizdrii ZileiMarrnei RornAne;
16. Modificarea Hotdrdrii Consiliului Judelean Neam! nr. 8212017 privind aprobarea unei asocieli cn
Clubul Spoltiv Ecvestru Pratra Neam! in vederea rcahzdrt unor acliuni de interes public judefean;
17. Aprobarea temei de proiectare aferentd obiectivului de investilii de interes judelean,,Pavilion Seclii
Medicale din cadrul Spitalului Judelean de Urgenld PratraNeam!";
18. Aprobarea temei de proiectare aferentd obiectivului de investilii de interes judeJean,,Suplaetajale
Corp B 1 -Spalii destinate personalului medical" ;
19. Aprobarea unei asocieri cu AsoeiaJia de Sprijin Comunitar ,,ACS" Piatra Neam! in vederea reahzdrrr
unei acliuni de interes public judelean;
20. Diverse.
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