
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. 843  

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 11.09.2015, 

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

 

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

anul 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale ale județului 

Gorj a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2015, sume repartizate Consiliului 

Judeţean Gorj prin Hotărârea de Guvern nr. 638/20.08.2015; 

3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea art. 1 alin. ( 5²) şi (5³) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj 

,,Alexandru Ștefulescu”; 

5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor de care 

beneficiază, potrivit legii, unele categorii de persoane evidenţiate în structurile de protecţie 

gestionate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 

6. Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Gorj la Asociația „Craiova Capitală 

Europeană a Anului 2021”, persoană juridică de drept privat constituită în temeiul OG 

nr.26/2000 privind asociațiile si fundațiile. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul „Asistență tehnică 

pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Gorj, în perioada 

2014-2020”; 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea punerii în aplicare a unui 

plan de acțiuni în beneficiul membrilor comunităților vulnerabile cu romi din Județul 

Gorj, pentru perioada 2015-2025; 

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

speciale; 

10. Diverse   

 

       NOTĂ: 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la pct.1-9, sunt iniţiate de Preşedintele Consiliului 

Judeţean Gorj.        

    

 

                                                                                                                                                 03.09.2015                                                                                                                                                       

                                

PREŞEDINTE, 

Ion Călinoiu 
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