CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă
Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 30 septembrie 2011, ora 12.00, în sala de şedinţe
„Ion Creangă”, cu următoarele proiecte de hotărâri înscrise la ordinea de zi:
1. Încetarea de drept a unui mandat de consilier judeţean;
2. Validarea unui mandat de consilier judeţean;
3. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 71/2008 privind organizarea comisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate;
4. Modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Neamţ referitoare la Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Neamţ;
5. Desemnarea unei persoane în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”EURONEST”;
6. Aprobarea unei documentaţii tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare bază de
agrement Poiana Mătieş”;
7. Luarea unor măsuri referitoare la obiectivul ” Muzeu de Ştiinte ale Naturii Roman”;
8. Preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a unui tronson de drum judeţean din
administrarea Consiliului Local al Oraşului Bicaz;
9. Transmiterea unui imobil din domeniul public al Judeţului Neamţ şi din administrarea Consiliului
Judeţean Neamţ, în domeniul public al Comunei Gîrcina şi în administrarea Consiliului Local al Comunei
Gîrcina;
10. Modificarea arondării localităţilor din judeţul Neamţ la serviciile publice comunitare locale de evidenţă
a persoanelor;
11. Înfiinţarea Centrului de Sănătate Multifuncţional Bicaz;
12. Aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012;
13. Modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Neamţ, precum şi ale unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean;
14. Luarea unor măsuri referitoare la unele imobile aflate în patrimoniul public al Judeţului Neamţ;
15. Prelungirea unor acorduri de asociere;
16. Asocierea Judeţului Neamţ cu Direcţia Generală Anticorupţie – Ministerul Administraţiei şi Internelor,
pentru realizarea unei acţiuni de interes public judeţean;
17. Aprobarea unui acord de asociere cu Municipiul Roman;
18. Aprobarea unei asocieri cu Uniunea Judeţeană a Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice Neamţ;
19. Aprobarea unei asocieri cu Fundaţia Umanitară Ave Maria Piatra-Neamţ în vederea realizării unui
obiectiv de interes public judeţean;
20. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.108/2011 privind aprobarea unei asocieri cu
Asociaţia ”Acasă-centrul de zi pentru vârsta a-III-a-Tupilaţi, Neamţ”;
21. Rectificarea bugetului Judeţului Neamţ, pe anul 2011;
22.DIVERSE

PREŞEDINTE
Vasile PRUTEANU

