
ROMÂNIA                                                                                             Avizat, 

JUDEŢUL GORJ                   Secretar al judeţului, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                             Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

PREŞEDINTE 

  

 

                                                    

                                                      D I S P O Z I Ţ I A  NR. 202 

                       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 10.02.2015, 

ora 10:00, în sala „A”, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 

2015; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2015 către 

Asociaţia „Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Târgu-Jiu”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2015 către 

Asociaţia „Clubul Sportiv ENERGIA Târgu - Jiu”; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj 

nr. 139 din 28.11.2014 privind probarea participării U.A.T.- Județul Gorj la 

implementarea  proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi",  în comun cu 

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și U.A.T. - Comuna Țânțăreni; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 16/2010 

pentru aprobarea unor reglementări proprii privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de proiecte de management pentru instituţiile publice de cultură aflate sub 

autoritatea  Consiliului Judeţean Gorj, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter 

temporar privind exercitarea funcţiei de manager la nivelul acestor instituţii;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare pentru delegarea prin 

concesiune a serviciului de transport public pe cablu-instalație telescaun- realizat în zona 

turistică Rânca-județul Gorj; 

7. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate 

speciale; 

8. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru 

care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor cu risc social și a activității de monitorizare a 

cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși 

în familie; 

9. Diverse 

       

NOTĂ: 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la pct. 1-7, sunt iniţiate de Preşedintele Consiliului  

Judeţean Gorj.        

                                              

                                                                                                                                     Dată astăzi:                                                                                                                                              

                                                                                                                                     03.02.2015                          

                                                               PREŞEDINTE,                                                             

                                                                 Ion Călinoiu 
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