CONSIT,IUL JUDETBAN NEAMT
Nr. 2l.495 din 20 noiembrie 2015

^NUNT
in conformitate cu prevederile Legii m. 215/2001 a adminislralici publioc locale, se convoaci
Consiliul Judclean Neaml in $edinF ordinard, pc data de 25 noiembrie 2015' ora 14.00, in sala de
sedinte ,,lon Creangi", cu urmtrtoarele proiecte de hoterare inscrise pe ordinea dc zi:
I

.

2.
3.

Darca in administrare a platformelor de colectare a degeurilor realizate in cadrul proiectului de
interes comun ,,Sistem de Management lntegrat al Defeurilor in Judetul Neamtr";
Aprobarea organigamei li statului de funcfii ale Spitalului Judelean dc lJrgenta Piatra Neaml;
Aprobarea organigramei ;i a slatului de tunclii ale aparatuLui de spocialitate al Centrului pentru

Saeculare";
CulturS 9i Arte
'Carmen
4. Aprobarea organigramei $i statului de t'unclii ale Spitalului de Psihiatrie ,'Sfantul Nicolae"
Roman;
5. Modificarea statului de funclii al Centrului de Recuperare 9i Reabilitare a Persoanelor cu
Handicap Pdstrdveni;
6. Luarea unor mdsud releritoare la unele bunuri apa4indnd patrimoniului Judelului Neaml;
7. Acordarea unui mandat special;
8. Modificarea statului de funclii al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap
Roman;
Aprobarea organigramei Si statului de l'unclii ale aparatului de specialitate al Complexului
Muzeal Judelean Neaml;
10. organigramei iri a statului de funclii ale aparatului de spccialitate al Teatrului Tineletului

9.

Piatra Neam!;

Ncaml .

17Ol2Ol5 privind aprobarea ulei
asocied cu Municipiul Roman'in vederea realizdrii unei acliuni de interes publicjudelean;
12. Aprobarea unui proiect de interesjudelean ii a cheltuielilor legate de proiecti
)3. Aprobarea unei asocied cu Ora;ul Bicaz in vederea finanlArii unei acliuni de interes public

11. Modificarea Hotiririi Consiliului Judelean

judelean;
14.- Modihcarea organigramei li statului de funcfii ale aparatului dc spccialitate al Consiliului
Judclean Neaml:
15. Stabilirea prelului mediu al ierbii oblinutd de pe pajiqti, valabil pe anul 2016;
16. Aprobarea unei asocieri cu Fundalia "Friendship Ambassadors" in vcderea realizdrii unei
acliuni de interes public jude,tean;
17. Asocierca Judelului Ncamlcu Municipiul Roman in vcderea realizarii unor actiuni de interes
public judefean;
18.'Asocierea Judetului Neam.t cu OraEul Tirgu-Neaml in vederca realizdrii unei acliuni de
interes public jude!ean;
19. Stabilirea prelurilor medii ale produselor agdcolc. necesare cvaludrii in lei a arendei achitate
in naturd, valabile pentru anul 2016;
aprobarea unei
20. Modificarea Hotararii Consiliului Judclean Ncaml nr. 86/2015 privind
judelean;
public
asocieri cu Ora5ul Bicaz in vederea realizlrii unei acliuni de interes
2l. Rectificarea bugetului Judelului Neaml pc anul 2015;
22. Diverse.

PRE$EDINTE

