CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
Nr, 9i 6l din 15 aprilieL\2l
ANLINT

in conforrnitate cu prevederile Ordonanlei de Urgen![ a Guvernului rr.5712019 privind Codul
adrnirristrativ, se convoacf, Consiliul Judelean Nearn! ?n qedin{[ ordinard, pe data de 22 aprilie 2021,
ora i5.00, ?n sala de qedinie,,lon Creangd", cu urmdtoarele proiecte de hotdrAre inscrise pe ordinea
de zi:
l.Depunerea jr:rdrn6ntului de c6tre unii consilieri judeteni;

2. Modificarea Hotdr0rii Consiliului Judelean Neam{ nr.19212020 privind organizat'ea comisiilor de
specialitate ale ConsiliLrlui Judelean Neam!;
3. Modificarea HotdrArii Consiliului Judefean Neaml nr.22112020 privind alegerea comisiei de
numdrare a voturilor;
4. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de ac{iune privind serviciile sociale adrninistrate
qi finanlate din bugetul Comunei Farca;a pentru anul2021;
5. Erniterea avizului consultativ pentru Planul anual de acliune privind serviciile sociale administrate
;i finanlate din bugetul Oragului Bicaz pentru anu\2021;
6. Cornpletarea HotdrArii Consiliului Jude{ean Neam! nr.10312020 privind stabilirea taxelor, tarifelor
qi amenzilol din cornpetenla de aprobare a Consiliului Judelean Nearn!, pentru anul fiscal 2021;
7. Stabilirea taxelor, tarifelor qi amenzilor din competenla de aprobare a Consiliului Judelean Neam!,
perttru a:nul fiscal 2022;
8. Modificarea tarifelor vizdnd activitatea de eliminare a degeurilor la Depozituljudelean de degeuri
nepericuloase Girov;
9. Aprobarea valorii ;i pl6lii cotiza\ieilcontribuliei financiare datoratd de Judelul Neaml in calitate de
membru al unor asocialii de dezvoltare intercomunitard sau altor organiza{ii neguvernamentale,
precum gi pentrLr Fondul de Dezvoltare Regionald;
10, Acordarea unui ajutor individual de minimis in favoarea Cornpaniei Judelene APA SERV S.A.;
1 1. Aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investilii de interes judelean;
12. Rectificarea ultor hotlrAri ale Consiliului jude{ean Nearnf;
13.Modificarea organigramei ;i statului de funcfii ale Spitalului Judelean de Urgenld PiatraNeam!;
14. Luarea unor mdsuri referitoare la unele rnijloace ftxe aflate in administrarea Companiei Judefene
APA SERV S.A. Neam!;
15. Dezmembrarea unui irnobil (teren) ce aparfine domeniului public al Jude{ului Nearn!;
16. Luarea unor mlsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate in proprietateaprivatd, a Judefului
Nearn!;
17. Modificalea orgauigrarnei gi a statului de funcfii ale Teatrului Tineretului Piatra-Nearn!;
18. Aprobarea costului anual de intretinere pentru copilul aflat in situa{ii speciale, pentru anul2021;
19. Aprobarea costului anual de intre{inere pentru adultul aflat in situa{ii speciale;i a costului mediu
lunar pentru contractarea de servicii sociale, pentru anu|2021;
20. Aprobarea execuliei br-rgetare la data de 31 martie 2021;

21. Aprobarea docutnetrtaliei tehnico-economice pentru un obiectiv de investiiii de interes public
judelean;
22. Dezmernbrarea unui imobil (teren cu construclii aferente) ce aparfine domeniului public al
Jude{ului Nearn!;
23. Aprobarea bugetului Judelului Neaml pe anul2027;
24. Diverse.
Modul de desligurare al ;edinlei: on-line;
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