
ROMÂNIA                                                                                            Avizat,  
JUDEȚUL GORJ                                                                       Secretarul județului,  
CONSILIUL JUDEȚEAN                                             Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
PREȘEDINTE 
  

 

DISPOZIȚIA NR. 286 

privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Gorj 

 

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu: 

În baza art. 94, alin. (2) și (3) și art. 106, alin. (1) din Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

DISPUNE: 

Articol unic. Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 

11.11.2016, ora 10:00, în sala “A” a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-
Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează 
localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, 
Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean (675B) ce 

traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în 

DJ675C” și a cheltuielilor legate de proiect;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean (675C), cu 

originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana 

Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de 

Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 73/26.10.2016 

privind stabilirea unor măsuri în vederea verificării modului de organizare și desfășurare a 

concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

6. Diverse. 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public 

al Județului Gorj  

 

 

Notă 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1-4 sunt inițiate de Președintele Consiliului 

Județean Gorj. 

  09.11.2016 

 

PREȘEDINTE, 
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COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 


