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ANUNT
in confbrmitate cu prevederile Ordonanlei de Urgenld a Guvernului nL'.5712019 privind Codul
administrativ, se convoac[ Consiliul Judefean Neamf, in gedin![ extraordinatd, deindatd, pe data de
26 noiembrie2020, ora 16.00, in sala de qedinle ,,lon Creang[", cu urmdtoarele proiecte de hotdrAre
inscrise pe ordinea de zi:
incetdrii de drept a mandatului de consilier j udelean al domnului Mihai-Doru S1'OICA;
2.Constatarea incet[rii de drept a mandatului de consilier judefean al domnulrri Bogdan
1

. Constatarea

GAVRILESCU;
3. Constatarea incetdrii de drept a mandatului de consilier judefean al domnului Cristian SAUCIUC;
4. Aprobarea temelor de proiectare pentru unele obiective de investilii de interes public judefean;
5. Rictificarea Ei modificarea Hot[rdrii Consiliului Jude]ean Neam! nr.29912018 privind luarea unor
m6suri in vederea participdrii Judelului Neam! in proiectul ,,CRESC -capacitdli antreprenoriale in
economia sociald";
6. Luarea unor mdsuri in vederea participdrii Judelului Neam! in proiectul ,,ADS - Ameliorare.
Dezvoltare. Succes";
7. Acordarea unui mandat reprezentanlilor Judelului Neam! in cadrul Adundrii Generale a Asocialilor
a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar[ EURONEST;
S.Aprobarea documentaliilor tehnico-economice pentru unele obiective de investilii de interes public
judelean;
9. Aprobarea organigramei gi statului de funclii ale Spitalului Judelean de Urgenll Piatra Neam!;
l0.Aprobareaorganigramei ;i statuluide funclii ale Spitalului de Psihiatrie,,Sf.Nicolae" Roman;
Borleqti
1 1. Aprobarea unei solicitari de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei
public
al
domeniul
(teren)
din
in proprietatea Judelului Neam!, precum qi transmiterea unui imobil
Judelului Neam! in domeniul public al Comunei BorleEti;
12. Rectificarea bugetului Judelului Neam! pe anul 2020;
13. Diverse:

A. Raporl privind situalia copiilor pdrdsili in unitalile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a stabilit
identitatea gi a gravidelor in risc sogial, in perioada 1 .01 -3 1 .10 '2020;
B.lnformare privind demararea procedurii de seleclie a directorului Companiei Judefene APASERV
S.A. de cdtre Consiliul de Administralie al societ[lii comerciale;

C. Petilia Asocialiei ,,METROtJ USOR" Bucure;ti'
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