
ROMÂNIA  
JUDEŢUL GORJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN   
PREŞEDINTE 
 
 

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

 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu;  
În baza art. 94, alineat 1 şi 3 şi art.106, alineatul 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 
13.11.2009, ora 10,00 , în sala „A” cu  următoarea ordine de zi:  

 
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier judeţean; 
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Gorj; 
 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Gorj pe anul 2009; 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
„Realizarea sistemului integrat de salvare montană a judeţului Gorj”; 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de 
salvare montană a judeţului Gorj” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean 
Gorj şi Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală, în vederea cofinanţării proiectului 
„Cum Să Învăţăm În Mediul Rural”(RURALEARN); 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean 
Gorj şi Asociaţia A.M.C.T. „Tineri Fără Frontiere”, în vederea cofinanţării proiectului „Reţele 
Pentru Cetăţenia Europeană (NETWORKING FOR EUROPEAN CITIZENSHIP)”; 
 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean 
Gorj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi Fundaţia „S.O.S. 
Copiii Gorjului” în vederea cofinanţării proiectului „Pot şi Eu!”; 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Gorj; 
 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 
 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Ansamblului Artistic 
Profesionist „Doina Gorjului” Tg-Jiu; 
 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Serviciului Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj; 
 
13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură – Sucursala Judeţeană Gorj a unui imobil evidenţiat în patrimoniul judeţului Gorj; 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de locuinţe de 
serviciu aflate în domeniul public al judeţului Gorj, precum şi a tarifelor de utilizare a 
acestora; 
 
15. Proiect de hotărâre pentru finanţarea proiectului de investiţii „Recuperarea valorilor de 
cult din comuna Arcani, sat Stroeşti, comuna Dănciuleşti, sat Zaicoiu, comuna Jupâneşti, sat 
Boia, comuna Leleşti, sat Frăteşti, comuna Scoarţa, satele Bobu şi Pişteştii din Vale, 
comuna Schela, sat Sâmbotin, comuna Roşia de Amaradia, sat Seciurile”; 
 
16. Proiect de hotărâre privind reabilitarea, modernizarea şi dotarea Complexului de Servicii 
Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj; 
 
17. Raport privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu s-a 
stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor de 
copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare, reîntorşi în familie; 
 
18. Diverse. 
 

 
Dată astăzi : ___.11.2009  

 
 

 PREŞEDINTE, 
Ion Călinoiu 



 
 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL GORJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN   
SECRETARUL JUDEŢULUI 
Nr._____ din _____2009 
 
 

CĂTRE, 
DOMNUL/DOAMNA CONSILIER JUDEŢEAN _________________ 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 94, alineat 1 şi 3 şi art.106, alineatul 1 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Prin Dispoziţia nr. ___ din ___2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, sunteţi 
convocat/convocată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Gorj din  data de 13.11.2009, ora 
10,00 , în sala „A” a Palatului Administrativ Gorj, cu  următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier judeţean; 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Gorj; 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Gorj pe anul 2009; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
„Realizarea sistemului integrat de salvare montană a judeţului Gorj”; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de 
salvare montană a judeţului Gorj” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean 
Gorj şi Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală, în vederea cofinanţării proiectului 
„Cum Să Învăţăm În Mediul Rural”(RURALEARN); 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean 
Gorj şi Asociaţia A.M.C.T. „Tineri Fără Frontiere”, în vederea cofinanţării proiectului „Reţele 
Pentru Cetăţenia Europeană (NETWORKING FOR EUROPEAN CITIZENSHIP)”; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean 
Gorj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi Fundaţia „S.O.S. 
Copiii Gorjului” în vederea cofinanţării proiectului „Pot şi Eu!”; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Gorj; 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Ansamblului Artistic 
Profesionist „Doina Gorjului” Tg-Jiu; 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Serviciului Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj; 



13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură – Sucursala Judeţeană Gorj a unui imobil evidenţiat în patrimoniul judeţului Gorj; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de locuinţe de 
serviciu aflate în domeniul public al judeţului Gorj, precum şi a tarifelor de utilizare a 
acestora; 
15. Proiect de hotărâre pentru finanţarea proiectului de investiţii „Recuperarea valorilor de 
cult din comuna Arcani, sat Stroeşti, comuna Dănciuleşti, sat Zaicoiu, comuna Jupâneşti, sat 
Boia, comuna Leleşti, sat Frăteşti, comuna Scoarţa, satele Bobu şi Pişteştii din Vale, 
comuna Schela, sat Sâmbotin, comuna Roşia de Amaradia, sat Seciurile”; 
16. Proiect de hotărâre privind reabilitarea, modernizarea şi dotarea Complexului de Servicii 
Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj; 
17. Raport privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu s-a 
stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor de 
copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare, reîntorşi în familie; 
18. Diverse. 
 
 

SECRETARUL JUDEŢULUI, 
Zoica Zamfirescu 
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