CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
Nr. 11.221 din 25 iunie 2015

ANUNT

In confomitate cu prevede le Legii tir. 21512001 a administaliei publice locale, se convoacd
Consiliul Judelean Neaml in $edinta ordinard, pe data de 30 iunie 2015, ora 12.00, !n sala de $edinle ,,Ion
Crcanga", cu urmitoarele proiecte de holfuare !i infomiri iDscrise pe ordinea de zi;
1. Solulionarea unor pldngeri prealabile formulate impotdva Hotarerii Consiliullii Judetrean Neamt ff.
9412015 privind aFobarea atribuirii unor licenle de traseu pentu efectuare4 transportului public
judelean de persoane prin curse regulale;
2. Completa.rea inventarului bunurilor ce alcituiesc domeniul public al Judelului Neanl;
3. Darea in administrare temporari cdtrc Serviciul Public de Administrgre a Sistemului de
Maragement Inte$at al Dqeurilor in Judetul Neamt a unor bunuri aflate in bropdetatea Jude,tului
Nearni;
4. Modificarea Hotir6rii Consiliului Judelean Neaml nr. 30/2015 privind aprotrarea unei asocieri cu
Ora$ul firgu Neaml in vederea realizirii unor lucdri de interes public judefean;
5. Aprobarea unei asocieri cu Comuna Rezboieni in vederea realizdrii unei ac,tiuni de interes public
judetean;
6. Aprobarea evenimentelor de tudsm organizate de Consiliul Judelean Nealn! in semestrul II al
anului 2015;
7. Modificarea statului de finc1ii al aparatului de specialitate al Bibliotecii Jude[ene ,,G.T. Kirileanu'
Neaml;
8. Modihcarea statului de funclii al aparatului de specialitate al Teatrului Tineretirlui Pialra Neamt;
9. Decontaxea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic fi didactic arixiliar din unitdtile de
invalamant finanlate din bugetul Judelului Neamt, pentm luna mai 20 1 5 ;
10. Aprobarea atribuirii unor licenle de traseu pentu efectuarea transportului pUblic de persoane prin
curse regulate speciale in traficjudefean;
11. Modificarea si completarea HotirArii Consiliului Judelean Neaml nr. 68/2Q15 pdvind aprobarea
Programului penfu acordarea finanldrilor nerambursabile, valabil pe anul 2015;
12. Validarea unor persoane ca memb ai Autoritdtrii Tedtoriale de Ordine Publiq5 Neaml;
13. Neexercitarea dreptului de preempliune la cumpirarea unui imobil;
14. Modihcarea organigarnei Ei statului de fincJii ale Spitalului Judelean de Urgpnla Piatra-Neaml;
15. Aprobarea organigramei $i a statului de funciii ale aparatului de specialitate 4l Consiliului Judelean
Neam,;
1 6. Rectificarca bugelului Judelului Neamt pe anul 20 1 5 ;
17. Aprobarea Regulamentului de organizare gi functionaxe a Spitalului Judel+an de Urgenld Piatm
Neam!;
18. Actualizarea Monografiei economico-militare a judetrului Neamt;
19. Diverse:
a. Referat al doamrei Emilia Arcan, vicepreqedinte al Consiliului Judelean Neami;
b. Situalia privind cheltuirea banilor alocali Spitalului Jude.tean de Urgdnld Piatra Neamtr, in
perioada 2014-2015;
c. Raport privind activitatea desfisuratd de Direclia arhitect-fefin anul2014.
PRE$EDINTE
Constantin IACOBAN

