
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I A  NR.177 
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Gorj 

           
 Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu; 

             În baza art. 94, alin. (1) şi (3) şi art.106, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

DISPUNE: 
 

           Articol unic-  Se convoacă Consiliul Judeţean Gorj, în şedinţă ordinară, în data de 10.02.2011, ora 
10,00, în sala „A”, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Gorj pe anul 2011; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2011 reprezentând venituri proprii  ale 

judeţului Gorj; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Gorj la 

Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2011; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2011 către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2011 către Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2011 şi a cotizaţiei restante aferente 

anului 2010 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2011 către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ADIA” Gorj;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2011 către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ”ADIS” Gorj; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii de către Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de membru fondator, a 
cotizaţiei aferentă anului 2011,  către Asociaţia „Clubul Sportiv Energia Rovinari”; 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pe anul 2010 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în 
Programul integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru zonele Rovinari- pentru indicatorii dioxid de sulf (SO2) şi 
pulberi în suspensie (PM 10), Tg-Jiu- pentru indicatorul pulberi în suspensie (PM 10) şi Turceni- pentru indicatorul 
dioxid de sulf (SO2), 2010-2013; 

11. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a 
tineretului din judeţul Gorj; 

12. Diverse. 
- Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean şi 

validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv (PD-L) 
- Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 9/ 08.07.2008 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj, cu modificările şi completările ulterioare 
- Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordurilor privind tranzitarea prin conturile Consiliului Judeţean 

Gorj a sumelor reprezentând finanţarea din Fondul Social European prin  Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013, Axa prioritară 2 – Corelarea învățării pe 
tot parcursul vieţii cu piaţa muncii,  Domeniul major de intervenţie 2.1. – Tranziţia de la şcoală la viaţa 
activă pentru proiectele ”Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților IPT, în vederea 
optimizării ofertei educaționale” și ”Evaluarea relevanţei în oferta de formare pentru piaţa 
muncii a învăţământului profesional prin analiza inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor”, în 
cadrul cărora Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj are calitatea de partener 

                                                                                               
          Dată astăzi:02.02.2011 

PREŞEDINTE, 
Ion Călinoiu 
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