CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
Nr. 16.771 din24 septembrie 2015
ANLINT
conformitate cu prevederile Legii nr. 2151200I a administrafiei publice locale, se convoacd
Consiliul Judetean Neaml in gedinld ordinard, pe data de 29 septembrie 2015, ora 13'00, in sala de
gedinle ,,Ion Creangd", cu urmdtoarele proiecte de hotdrdre inscrise pe ordinea de zi:

in

f

. incetarea

de drept a mandatului de consilier judefean al domnului

Vasile-$teftnu!

PLOSCARU;
2.Yalid,area mandatului de consilier judelean al domnului Teodor Ailincdi;
3. Modificarea Hot6rdrii Consiliului Jude{ean Neamt nr.7412012 privind organizatea comisiilor
de specialitate pe principalele domenii de activitate;
4. Completarea comisiei de validare;
5. Modificarea statului de funcfii al aparatului de specialitate al Bibliotecii Judefene
"G.T.Kirileanu" Neam!;
judefean
6. Aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investilii de interes public
judeful
.,Achizilie de echipamente servicii conexe refelelor de apd Ei apd uzatd in
Neam!";
Ei
proiectul
la
referitoare
,'Sistem de
7. Modificur"u uno, hotdrdri ale Consiliului Judelean Neam!
Management Integrat al Deqeurilor in Judelul Neam!;
g. Apiobar"u unoi asocieri ale Judelului Neam{ in cadrul Programului de imbun[tdfire a calitdfii
mediului prin impidurirea terenurilor agricole degradate
Neam{;
9. Modificarea statului de funcfii al aparatului de specialitate al Consiliului Judelean
de EvidenJa
10. Modificarea statului de functii ai aparatului de specialitate al Direcliei Judelene
Persoanelor Neam{;
I 1. Aprobarea unui protocol de colaborare;
de qef sectie qi qef
12. Validarea rezultatelor concursurilor/examenelor de ocupare a unor funclii
serviciu din cadrul Spitalului Judetean de Urgenfd Piatra-Neam!;
13. Modificarea Hotardrii Consiliului Judelean Neam! nr.7512012 privind imputernicirea
ale
reprezentaniilor Consiliului Judeiean Neaml in cadrul adundrilor generale ale aclionarilor
agentilor economici de interes judetean;
de
14. Desemnarea qi validareu-unui consilier judefean ca membru al Autoritdlii Teritoriale
Ordine Publicd Neam{;
executiv al
15. Exercitarea temporard a funcliei publice de conducere vacante de director
Camerei Agricole Judelene Neam!;
Biltdteqti;
16. Luarea unor masuri referitoare la patrimoniul imobiliar aferent Statiunii
public de persoane
transportului
17. Aprobarea atribuirii unei licenle de traseu pentru efectuarea
prin curse regulate speciale in trafic judefean;
18. Acordarea unui mandat sPecial;
din Judetul ]\eam{;
19. Aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitdJilor

a
20. Aprobarea d|cumentafiei de atribuire pentru contractul de delegare prin corcesiune
judeful
Neamt;
gestiunii unor activitali componente ale serviCiului de salubrizare dinZona2,
a
21. Aprobarea documentaliei de atribuire pentru contractul de delegare prin co-ncesiune

judelul Neamf;
gestiunii unor activit6li componente ale serviciului de salubrizare dinZona 3,
prin corrcesiune a
22. Aprobarea documentaliei de atribuire pentru contractul de delegare judelul
Neamt;
gestiunii unor activitili componente ale serviciului de salubrizare dinZona4,
de investilii de interes
23. Aprobarea documenta{iilor tehnico-economice aferente unor obiective
judelean;
pentru
24. Acordarea unei sume din bugetul propriu al Judelului Neam! Comunei Tazlilu
implementarea unui proiect finanlat din fonduri externe nerambursabile;
25.RectificareabugetuluiJudeluluiNeam!,peanul2015;
26. Diverse.
PRE$EDINTE
Constantin IACOBAN

