ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL JUDETEAN
PRE$EDINTE

DISPOZITIE
Nr. 39 din

0f februarie 2014

privind convocarea Consiliului Judefean Neamf in gedin{d ordinard

cufin

ririfi,

pregedintele consiliului Judelean Neamf;
Y dzdnd referatul w. | 689I 20 r 4 aI secretarului j udefului
;
in temeiul dispoziliilor art. 94 alin. (1) qi (:) qi ale art.106 din Legea nr.2l5l200r
a
administraliei publice locale, republicatd, cu modihcdrile gi complet6rile
ullterioare;

DISPUN:

Art'l: Se convoaci Consiliul Judefean Neam! in gedin{i ordinard, la data de l2februarie
2014, ora 14'00, in sala de gedinle "Ion Creangil', cu ordinea
de ziprevdnftd,in anexa care
face parte integrantd din prezenta dispozilie.
Art'22 Secretarul jude{ului va asigura comunicarea prezentei dispozilii
persoanelor gi
autoritalilor interesate, prin intermediul Biroului secretariat gi Editarea
Monitorului oficial.

Avizat pentru lesalitate:
SECRETARUL JUDETULUI
Danieta soWflEANU

^\,rW.JR.C.Mititelu
5.02.2014
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1. Proiect de hotir6re privind declararea ca vacant a
consilier jude{ean ocupat de domnul
Gheorghe Vasiloiu;
2' Proiect de hotirdre privind incetarea de drept a unui mandat de consilier judefean;
3. Proiect de hotrrire pentru completarea comisiei de validare;

4' Proiect de hotirire privind validarea mandatului de consilier jude{ean al domnului
Lucian-Ioan
Pascariu;
5' Proiect de hotirire privind validarea mandatului de consilier jude{ean
al domnului Sorin Ciobanu;
6' Proiect de hotirare pentru modificarea Hotiririi Consiliului .luo"1.an Neamf nr.

'

74/2012 privind
organizatea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitaje;
7' Proiect de hotirire pentru modificaiea Hotirarii Consiliului Judefean Neamf
nr. 7Sl20l2 privind
imputernicirea reprezentan{ilor C_onsiliului Jude{ean Neam{ in cadrul
adunirilor generale ale
ac{ionarilor ale agenfilor economici de interes jude{ean;
8' Proiect de hotirire privind desemnarea reprezentantului Consiliului Jude{ean Neam{
in cadrul
Adunirii Generale a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitari URBTRANS;
9' Proiect de hotlrire pentru modificarea Hotiririi Consiliului Jude{ean Neamf
nr,20g12013 privind
stabilirea taxelor, tarifelor qi amenzilor din competen(a de aprobare a
Consiliului Jude{ean Neam{,
valabile pentru anul fiscal 2014;
10' Proiect de hotirire pentru aprobarea Caietului de sarcini privind
delegarea operirii Depozitului
judefean de degeuri nepericuloase Girov;
11' Proiect de hotirire privind luarea unor misuri referitoare Ia patrimoniul
imobiliar aferent Stafiunii

BII(iteqti;

hotirire privind stabilirea pre{ului mediu la masa verde ob{inuti de pe pajigti, valabil
pe
anul2014;
13' Proiect de hotirire privind aprobarea Actului adifional
nr. I la Acordul de parteneriat incheiat in
vederea realizirii proiectului "Sistem de Manage.rot Integrat
al Degeurilor in iudelul Neamf,,;
14' Proiect de hotlrire pentru modificarea Hotirarii Consiliului
Jude{ean Neam{ nr. g6/2013 privind
aprobarea unui pr_oiect de interes regional, a cheltuielilor qi a activiti{ilor
legate de proiect;
15' Proiect de hotirflre privind aprobarea Programului pentru
u"o.dur.u
finan{irilor nerambursabile,
- valabil pe anul 2014;
16' Proiect de hotrrdre pentru modificarea Actului Constitutiv pi
a Statutului Asocia{iei de Dezvoltare
Intercomunitari AQUA NEAMI ;
17' Proiect de hotirire privind aprobarea bugetului Jude{ului
Neam{ pe anul 2014;
18' Proiect de hotirire pentru modificarea ftotrririi Consiliului
Juielean Neam{ nr.22gl20l3 privind
numirea comisiilor de examinare pentru concursurile/examen-ele
de ocupare a unor func{ii de qef sec{ie,
gef laborator qi qef serviciu din cadrul Spitalului
Judefean de Urgen{i piatra-Neamf;
l9.Diverse.
12' Proiect de

