
 

ROMÂNIA          Avizat, 

JUDEŢUL GORJ        Secretar al judeţului, 

CONSILIUL JUDEŢEAN             Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena         
PREŞEDINTE  

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 32 

privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Gorj 

           
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu; 

             În baza art. 94, alin. (2) 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 extraordinară, în data de 

16.01.2014, ora 10,00, în sala „A”, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 

756/23.12.2013, emisă în temeiul art.82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului 

secţiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2013; 

3. Proiect de hotărâre  privind repartizarea excedentului anual al bugetului local, parte 

componentă a bugetului propriu al Judeţului Gorj,  înregistrat la data de 31.12.2013; 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj  

înregistrată la data de 31.12.2013; 

5. Proiect de hotărâre   privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% 

din sumele defalcate din TVA şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2014 şi estimările pentru anii 2015, 2016 şi 2017, 

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; 

6. Diverse: 

6.1. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Judeţului Gorj, cu 

titlu gratuit, a unor active evidenţiate în  patrimoniul SC UZINA MECANICĂ 

SADU SA, filială a Companiei Naţionale ROMARM SA, supuse procedurii fiscale 

de dare în plată către stat prin Ministerul Finanţelor Publice,  în scopul constituirii 

unui parc industrial; 

6.2. RECTIFICARE Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 106/19.12.2013 privind 

aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2014, la nivelul 

judeţului Gorj 

 

NOTĂ: 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la pct. 1-5, sunt iniţiate de Preşedintele Consiliului 

Judeţean Gorj.         

       

         Dată astăzi: 10.01.2014 

 

PREŞEDINTE, 

Ion Călinoiu 
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