CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
Nr. 18.911 din 23 octonbde 2015

ANUNT

in

conformitale cu prevede'ile Legii nr. 21512001 a administatriei publice locale, se convoacd
Consiliul JudejeaD Neaml in ;edintrd odina1.5, pe d,ata de 29 octomb e 2015, ora 12.00, in saia de
Sedintre ,,IoD Creangd", cu ur.mdtoarele prciecte de hotdrare inscrise pe ordinea de

1.

stabilirea creste

i

saladale pentru personalul angajat

interes judelean;

zi:

in cadml unor institufii si servicii publice

de

2. Aprobarea planurilor.de ocupare a linctriilor publice pe anul20l6;
3. Aproba|ea olganigramei qi statuiui de ftrnclii ale Spitalului Judelean de Urgenld piatla Neamt;
4. Modilicaraa statului de funclii a1 Spitalului de psihiatrie',Sfdntul Nicolae" Roman;
5. Masuri refedtoare Ia organizarea !i funclionarea Direcliei Generale de Asistenld sociala qi proteclia
6.
7.
8.

9

Copilului Neamt;
Modificarea organigramei !i statului de funclii ale aparatului cle speciaiitate al Consiliului Judetean
NeJm!:
Modificarea organigrarnei qi statului de functii aie aparatului de speciaiitate al Teatului Tineretului
Piatra iJeam!:

Anibuirea denrurtii de ,,Corneliu-Dan Borcia" tnel s5li de spectacole-fepetifii a Teatrului Tineretului

Piatra Neaml;

Aprobarea scoaterii di' ftncqiu'e qi casdrii unor mijloace fixe aflate in patrimoniul Judelului Neaml;
10. Emiterea unui aco.d;
11. Aprobarea unui protocol de colaborzuc;
12 Modificarea Hottu6rii Consiliului Judelean Neamt nr.86/2015 privind aprobarea unei asocieri cu Orasul
Bicaz in vederea realizdrii unei acriuni de inre.espLtblirjudetean;
13. Prelungirea numidi temporare a domnului claudiu pidure in func1ia de conducere de director
al
serviciului Public de Administrare a sistemului de Managemeilt Integrat al Deqeurilor din Judelul
Neam!;
14. Desemnalea reprezentanlilor Consiliului Judelean Neaml in ca&ul Consiliilor de Administratie
ale
unitililor de invdlAmAnl special dinjudelulNeaml i11anul tcolar 2015-2016;
15 Desemnar€a reprezentanlilor Consiliului Judelean Neanl in cadrul comisiilor de evaluarc si asisurare a
calitdlii constituite la nivelul unitAflor de invA1imant special diujudelul Neam!;
16 Desemnarea reprezeDtanlilor consiliului Judelean Neam! in cadn comisiilor. pentru preven ea si
conbaterea violenlei in mediul qcolar constituite la nivelul unitAlilor de invafamd;t special clin judegul
Neam!;
17. Desemarea unui reprezentant al Consiliului Judelean Neaml in cadrul Comitetului Local de Dezvoltare
a Parteneriatului Social din JudeFl Neam!;
18
Pro€ramului de transpofi public jude,tean de persoaDe, prin cur.se regulate, pentru perioada
1a':t]r4]z,are3
i.01.2014- 30.06.2019:
19. Validarea unei persoane ca membru al Autodtdlii Te toriale de Ordine publicd Neamt;
20. Aprobalea execuliei bugetare ia data de 30 septenbrie 2015;
21. Aproba'ea incheiedi unui plotocol de colaborare in vederea implementdrii proiectului
,,sistem
informatic integrat peDtru gestionarea activitd.tii ti seNiciilor de adminiitraqie publici 1a nivelul {egiunii
Nord din Judelr Neaml";
22. Modificarea Hotrrarii consiliului Judelean Neaml'r. 3ll2015 privind aprobar.ea unei asocieri
cu
Comuna Alexandru cel Bun in vederea reaiizirii unor lucrdri de interes publicjuderean;
23. Rectificarea bugetului Judelului Neaml pe anul 2015;
24. DiveNe:

1. Informare privind participarea
Voldor a.
2. Rapon

la

sarbatoarea Na,tionali

p

a vinuiui, orasul orhei. Republica

vind situalia copiilor pd.asif in ruitrlile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a stabilit
identitatea ti a gavidelor in risc social, in perioada 01.07. 30.09.2015.
PRE$EDINTE
Constantin IACOBAN

