
 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. 600 

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 17.07.2015, 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Diplomă de excelență”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului 

Gorj înregistrată la data de 30.06.2015; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean 

„Salvamont” Gorj; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Gorj; 

5. Proiect de hotărâre privind completarea structurii serviciilor specifice și a tarifelor 

pentru realizarea veniturilor proprii în anul 2015 de către Camera Agricolă Județeană 

Gorj; 

6. Proiect de hotărâre pentru inventarierea în domeniul public al Judeţului Gorj a unui bun 

imobil – teren; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale și a plății acesteia către 

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului ” Acasă la Brâncuși”, ce revine 

Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat-membru fondator; 

8. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și asigurarea condițiilor 

în vederea realizării obiectivului de investiţie „Reabilitare, modernizare, extindere și 

dotare Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu”; 

9. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, prin Compania Națională de investiții ,,C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și asigurarea condițiilor în 

vederea realizării obiectivului de investiţie Consolidare-restaurare Casa memorială „Ion 

Popescu Voitești”; 

10. Diverse 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 6 din 16.01.2014 privind preluarea în domeniul public al Judeţului 

Gorj, cu titlu gratuit, a unor active evidenţiate în  patrimoniul Societatea ”UZINA 

MECANICĂ SADU” S.A., 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. 

 

       NOTĂ: 

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

Judeţean Gorj.        

                                              

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/01.%20HCJ%20Diploma%20de%20excelenta.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/02.%20HCJ%20exec%20iunie%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/02.%20HCJ%20exec%20iunie%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/03.%20Proiect%20HCJ%20SALVAMONT%20iulie%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/03.%20Proiect%20HCJ%20SALVAMONT%20iulie%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/03.%20Proiect%20HCJ%20SALVAMONT%20iulie%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/04.%20Proiect%20HCJ%20Gorj%20CAJG%20iul%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/04.%20Proiect%20HCJ%20Gorj%20CAJG%20iul%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/05.HCJ%20tarife%20Cam%20Agr%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/05.HCJ%20tarife%20Cam%20Agr%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/05.HCJ%20tarife%20Cam%20Agr%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/06.HCJ%20privind%20inventarierea%20unui%20teren%20in%20dom.%20public.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/06.HCJ%20privind%20inventarierea%20unui%20teren%20in%20dom.%20public.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/07.%20HCJ%20privind%20majorarea%20cotizatiei%20Acasa%20la%20Brancusi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/07.%20HCJ%20privind%20majorarea%20cotizatiei%20Acasa%20la%20Brancusi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/07.%20HCJ%20privind%20majorarea%20cotizatiei%20Acasa%20la%20Brancusi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/08.HCJ%20predare%20C.N.I.%20-%20Spitalul%20Judetean.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/08.HCJ%20predare%20C.N.I.%20-%20Spitalul%20Judetean.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/08.HCJ%20predare%20C.N.I.%20-%20Spitalul%20Judetean.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/08.HCJ%20predare%20C.N.I.%20-%20Spitalul%20Judetean.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/08.HCJ%20predare%20C.N.I.%20-%20Spitalul%20Judetean.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/09.HCJ%20predare%20C.N.I.%20-%20Casa%20Ion%20Popescu%20Voitesti.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/09.HCJ%20predare%20C.N.I.%20-%20Casa%20Ion%20Popescu%20Voitesti.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/09.HCJ%20predare%20C.N.I.%20-%20Casa%20Ion%20Popescu%20Voitesti.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/09.HCJ%20predare%20C.N.I.%20-%20Casa%20Ion%20Popescu%20Voitesti.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/09.HCJ%20predare%20C.N.I.%20-%20Casa%20Ion%20Popescu%20Voitesti.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/DIVERSE%20HCJ%20Modificare%20Anexa%20UM%20SADU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/DIVERSE%20HCJ%20Modificare%20Anexa%20UM%20SADU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/DIVERSE%20HCJ%20Modificare%20Anexa%20UM%20SADU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/DIVERSE%20HCJ%20Modificare%20Anexa%20UM%20SADU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/DIVERSE%20HCJ%20Modificare%20Anexa%20UM%20SADU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.07.2015/DIVERSE%20HCJ%20Modificare%20Anexa%20UM%20SADU.pdf


                                                                                                                              Dată astăzi:                                                                    

                                                                                                                              09.07.2015                                                                                                                                                       

                        
                                                                                                                                                 

PREŞEDINTE, 

Ion Călinoiu 


