CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ
Nr. 4.205 din 13 martie 2015
ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul
Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 19 martie 2015, ora 14.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”,
cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:
1. Aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala
Neamţ pentru anul 2015;
2. Modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA
NEAMŢ”;
3. Modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“URBTRANS”;
4. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Direcției de Administrare
a Parcului Național Ceahlău;
5. Modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;
6. Inițierea procedurii de vânzare a unor imobile aparținând domeniului privat al Județului Neamț;
7. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Centrului pentru Cultură
și Arte „Carmen Saeculare”;
8. Aprobarea costului mediu lunar pe copil pentru contractarea de servicii sociale pe anul 2015;
9. Aprobarea costurilor medii anuale de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale pe anul 2015;
10. Aprobarea costurilor medii anuale/lunare de întreținere pentru persoana adultă cu dizabilități pe anul
2015;
11. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Teatrului Tineretului
Piatra Neamț;
12. Modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;
13. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 94/2014 privind garantarea de către Consiliul
Județean Neamț a procurării în sistem de leasing financiar a unui computer tomograf de către Spitalul
Județean de Urgență Piatra Neamț;
14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte
cu Handicap Neamţ;
15. Aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean
„Eliminarea și securizarea zonelor periculoase din Masivul Ceahlău”;
16. Solicitarea dării în administrare a unui teren aflat în patrimoniul comunei Ceahlău;
17. Solicitarea dării în administrare a unui teren aflat în patrimoniul orașului Bicaz;
18. Stabilirea modalității de gestiune a activităților specifice din cadrul serviciului de management integrat
al deșeurilor în județul Neamț;
19. Înființarea Serviciului Public de Administare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Neamț;
20. Aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al județului Neamț;
21. Aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea organizării zilelor tematice
intitulate „Un fruct pe zi, de doctor te va feri!”;
22. Asocierea Județului Neamț cu Asociația „În Munții Neamțului” Piatra Neamț în vederea realizării
unui proiect de interes public județean;
23. Asocierea Județului Neamț cu Asociația Pro Democrația Club Tîrgu Neamț în vederea realizării unei
acțiuni de interes public județean;
24. Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2014;
25. Aprobarea unei asocieri cu orașul Bicaz și Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea finanțării
unei acțiuni de interes public județean;
26. Rectificarea bugetului Județului Neamț pe anul 2015;
27.Aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2015;

28. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de
interes judeţean;
29. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de administrație al
Casei Corpului Didactic Neamț;
30. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, precum şi estimările pentru anii 2016-2017
pentru Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A.;
31. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ;
32. Luarea unor măsuri referitoare la imobilul „Stațiunea Negulești”;
33. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.212/2014 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi
amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2015;
34. Modificarea statului de funcții al Complexului de servicii pentru persoane adulte cu handicap Roman;
35. Diverse.
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