
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
DISPOZIŢIA NR. 451 

privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Gorj 
 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu 
 
Având în vedere: 
Prevederile art. 94, alin.(2) şi (3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În baza art.106, alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 

DISPUNE: 
 

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Gorj în şedinţă extraordinară în data de 12.12.2012, ora 

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

 
 

1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 306/ 23.11.2012 a ordonatorului principal de credite al 
bugetului propriu al judeţului Gorj, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20%, 
precum şi a sumei reţinute din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pentru anul 2012 şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
estimate pe anul 2012, repartizată Consiliului Judeţean Gorj, pentru achitarea arieratelor provenite din 
neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012; 
3. Proiect de hotărâre pentru constituirea Comisiei de evaluare finală a managementului, precum şi a Comisiei  

de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea 
evaluării finale a managementului la Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu și Biblioteca Judeţeană ,,Christian 
Tell” Gorj; 

      4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu; 
      5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate valabil pentru perioada 2013-2016.  
 

 
Dată astăzi:  06.12.2012 

 
 

PREŞEDINTE, 
ION CĂLINOIU 
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