CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
NL. 10.847 din 15.04.2022
ANLTNT
in conformitate cu plevederile Oldonanlei de Urgen{[ a Guvernuluim,5712019 privind Codul
administrativ, se convoacd Consiliul Judelean Neam! in qedin![ ordinar[, pe data de 2l aprrhe 2022, oru
12.30, cu urmdtoarele proiecte de hotdrare inscrise pe ordinea de zi:

particip[rii Judelului Neam!, in calitate de membru fondator, la infiinlarea ASOCIAJIEI
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARi,,PROTECTIA ANIMALELOR NEAMI";
2. Aprobarea bugetului de venituri qi clieltuieli pentru anul 2022 al Societdlii Comerciale ,,Drupo
1. Aprobarea

Neam!" S.A;
3. Acordarea unui mandat special;
4. Aprobarea supliment[rii pentru judelul Neam!, a numirului de posturi pentlu personalul neclerical
angajat in unitdlile apartindnd cultelor religioase recunoscute din RornAnia;
5. Stabililea taxelor, tarifelor gi arnenzilor din competenla de aprobare a Consiliului Judefean Neamt,
pentru anul fiscal 2023;
6. Rectificarea I-lotdrdrii Consiliului .Tude{ean Neam! nr.9712022 privind luarea unor mdsuri in veclerea
implementdrii unui proiect de intercs public.judelean;
7. Aprobarea execuliei bugetare la data de 3l martie2022;
8. Aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar qi a situafiilor financiare pe anul 2021;
9. Emitet'ea avizului consultativ pentru Planul anual de acliune privind serviciile sociale administrate 5i
finanlate din bugetul Comunei Dlagomireqti pentrr-r anul2022;
10. Aprobarea ir.rchirierii unor spa{ii apar}inAnd domeniului plivat judelean;
1 1. Luarea unot m6suri refelitoare la proiectul ,,ACCES la diversitate";
12.Lttareaunor mdsuri in vederea implementdlii proiectului ,,DERB -Digitalizare pentru F,frcienttzarca
Ei Reducerea Bit'ocraliei" ;
13. Luarea unor mdsuri ref-elitoale la unele bunuri aflate in patrimoniul public al Judelului Neam!;
14. Aprobarea olganigramei Ei a statului de funclii ale Centrului pentru Culturd gi Arte ,,Carmen
Saeculare" Neam!;
15. Modificarea statr.rlui de func{ii al Bibliotecii Jude}ene,,G.T.Kirileanu" Neam!;
16. Modificarea stattrlui de funclii al apalatului de specialitate al Consiliului Judefean Neam!;
17. Aprobarea organigramei gi a statului de ftrnclii ale Spitalului de Psihiatt'ie,,Sf.Nicolae" Roman;
18. Aprobatea organigramei Ei a statului de funclii ale Spitalului .Iudelean de Ulgenld Piatra-Neamj;
19. Acoldarea unui stimulent flnanciar lunar la nivelul Spitalului Judelean de Urgenld Piatra-Neam!;
20, Aprobarea solicitarii de transmitere a unor irnobile (terenuri) din proprietatea Comunei
DragomireEti in ploplietatea Jr-rdelului Neam!;
21. Aprobarea numf,r'ului de burse ce se acoldi elevilor din irrvd{dmdntui special pentru semestrul al Illea al anului qcolar 2021-2022;
22. Ltarca unol mdsuri leferitoare la unele mijloace fixe aflate in patrimoniul public al Judelului
Neam!;
23. Aprobarea celerii de finanlare qi a devizului genelal estimativ pentru obiectivul de investilii
,,infiin1are sistem de clistribulte gaze naturale c1e interes publicjudelean in comunele $tefan ce1 Mare,
Dragorrireqti, R[zboieni, BodeEti, Girov, Dobleni qi GArcina din jude]ul Neantt" in vederea incltrderii
in Programul nalional de investilii ,,Anghel Saligny";
24. Aprobarea devizului general aclualizat Ei luarea unor mdsuri pentru implenentarea proiectului
,,DAR- DSruim acces la reabilitare-Locuinla protejatd Neagra, Locuinla prote.jat[ Stejaru, Locuinla
protejatd Floarea, Locuinla protejatd Ticoq qi Centru de zi.TaEca";
25. Rectificarea bugetr,rlui Judelului Neam{ pe anul 2022;
26. Diverse.
Modr-rl de desfisurale al $edintei: on-line;
Aplicalia electronicd utilizatd": sistem vi

