CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
Nr. 1.722 din 25.01.2019

ANUNT
In conformitate cu prevederile
Judelean Neam! in qedinfd ordi
Cteangd", ctr urmdtoarele proiecte de
1. Incetarea de drept a mandatului unu
2. Modificarea Hotdrdrii Consiliului J
Jude{ean Neamt in cadrul comisiilor
in rnediul qcolar qi promovarea in

ii

nr.21512001 a administrafiei publice locale, se convoacd Consiliul
Be data de 30 ianuarie 2019, ora 15.30, in sala de gedin{e ,,lon
inscrise ne ordinea de zi:

consilier j udefean;
de{ean Neam! nr.3 40 /20 1 7 priv ind desemnarea reprezentan{i lor Consi I i ul ui
tru prevenirea gi eliminarea violen,tei, a faptelor de corup{ie gi discrimin[rii

Ituralitdfli, constituite la nivelul unitdfilor de invdldmAnt special din judeful

Neam{;

3. Atribuirea 9i incheierea contractu i ,,Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitdqi componente ale
serviciului de salubrizare a unititilor
in istrativ-teritoriale membre ale Asocia(iei de Dezvoltare Intercomunitard
din
Zona7,
Judetul
earn{";
T,ECONEAM|"
4. Preluarea temporard in admini
directd a Consiliului Judefean Neamf a unui tronson de drum jude,tean in
vederea efectuirii unor lucr[ri de
5. Aprobarea temelor de proiectare
e uuor obiective de investilii de interes judefean;
6. Utilizarea unor sume din excedentu anual al bugetului Judetului Nearnf;

T,,Completarea Hotdrdrii Consiliului
integral din venituri proprii la nivelul
8. Modificarea unor hot[rdri a]e Consi
9. Completarea inventarului domeniu
10. Aprobarea fondurilor necesare

nr. 30612018 privind aprobarea unor activitilV finantate
ibliotecii Judelene,,G.T.Kirileanu" NeamJ;
iului Judefean Neam{;
i public al JudefuluiNearn!;
nizdrii gi desfdgurdrii olimpiadelor gi concursurilor scolare judefene ?n anul
Judefearr Nearn!

2019;
1 1. Emiterea avizului consultativ pen
Planul anual de acfiune privind serviciile sociale administrate gi finan{ate
din bugetul Comunei Horia pentru an 2019;
12. Emiterea avizului consultativ pen
Planul anual de ac{iune privind serviciile sociale administrate Si finantate
din bugetul Comunei Pdngdrafi pentru
ul2019;
13. Emiterea avizului consultativ pen
Planul anual de acliune privind serviciile sociale administrate gi finan{ate
din bugetul Oragului TArgu Neam!
anul 2019:
14. Aprobarea proiectului ,, Obiectiv:
selectiv" qi a cheltuielilor legate de proiect;
15. Aprobarea Regulamentului de
izare gi func{ionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judefean
Neamf;
16.Diverse:
a. Rapoft de activitate pe anul2
Rapoftor: Direcfia Generald
Asistenfd Sociald gi Proteclia Copilului Neamf
b. Raport de activitate pe anr.rl 2 B;
Raportor: Comisia de Ev
a Persoanelor Adulte cu Handicap Neamt
Rapoft
c.
de activitate pe anul2
8;
Raportor: Comisia de Anali
i Solufionare a Cererilor de Admitere in Centre Publice pentru Persoane
Adulte cu Handicap.

d.

e

Informare privind aplicarea,
privind transparenfa decizion
Raportor: Secretarul Judelulu
Raport privind activitatea de
Rapoftor: Secretarul Judefulu

i
3 petitii

Judefean Neam!,

a prevederilor Legii

gi audienfelor in anul 2018;

nr.5212003

