
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.963 

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 

20.10.2015, ora 10:00, în sala „A”, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului 

Gorj pe anul 2015; 

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

Județului Gorj, înregistrată la data de 30.09.2015; 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu 

această destinație în bugetul propriu general al Județului Gorj pentru anul 2015; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

10 din 29.01.2015 privind aprobarea cuantumului și plății cotizației pe anul 

2015 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA”;  

5. Proiect de hotărâre pentru validarea DISPOZIŢIEI NR. 901/28.09.2015 a 

ordonatorului principal de credite al bugetului propriu al judeţului Gorj,  privind 

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele 

defalcate din  taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi 

din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru proiectul de 

buget pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017, 2018 și 2019 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 susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județeana Gorj nr. 

67 din 14.07.2009 privind aprobarea cheltuielilor legate de implementarea 

proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu, Județul Gorj”, cu modificările și completările 

ulterioare; 

7. Proiect de hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al imobilului-construcție 

destinat Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap, edificat de Fundația 

„SERA ROMÂNIA”; 

8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor 

de care beneficiază copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în 

unitățile de învățământ de masă; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/01.%20HCJ%20BPG%20102015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/01.%20HCJ%20BPG%20102015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/02.%20HCJ%20exec%20sept%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/02.%20HCJ%20exec%20sept%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/03.%20proiect%20expunere%20si%20raport%20specialitate%20culte%202015%20FINAL.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/03.%20proiect%20expunere%20si%20raport%20specialitate%20culte%202015%20FINAL.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/04.%20ADIA%20%20majorare%20cotizatie%20proiect%20de%20hotarare%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/04.%20ADIA%20%20majorare%20cotizatie%20proiect%20de%20hotarare%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/04.%20ADIA%20%20majorare%20cotizatie%20proiect%20de%20hotarare%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/05.%20Pr.%20Hot.%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202016,%20estim%202017-2019%20-%2001%20oct%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/05.%20Pr.%20Hot.%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202016,%20estim%202017-2019%20-%2001%20oct%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/05.%20Pr.%20Hot.%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202016,%20estim%202017-2019%20-%2001%20oct%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/05.%20Pr.%20Hot.%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202016,%20estim%202017-2019%20-%2001%20oct%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/05.%20Pr.%20Hot.%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202016,%20estim%202017-2019%20-%2001%20oct%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/05.%20Pr.%20Hot.%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202016,%20estim%202017-2019%20-%2001%20oct%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/05.%20Pr.%20Hot.%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202016,%20estim%202017-2019%20-%2001%20oct%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/05.%20Pr.%20Hot.%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202016,%20estim%202017-2019%20-%2001%20oct%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/05.%20Pr.%20Hot.%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202016,%20estim%202017-2019%20-%2001%20oct%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/05.%20Pr.%20Hot.%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202016,%20estim%202017-2019%20-%2001%20oct%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/06.%20proiect%20de%20hotarare%20privind%20majorare%20cheltuieli%20neeligibile%20ambulatoriu%20finala.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/06.%20proiect%20de%20hotarare%20privind%20majorare%20cheltuieli%20neeligibile%20ambulatoriu%20finala.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/06.%20proiect%20de%20hotarare%20privind%20majorare%20cheltuieli%20neeligibile%20ambulatoriu%20finala.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/06.%20proiect%20de%20hotarare%20privind%20majorare%20cheltuieli%20neeligibile%20ambulatoriu%20finala.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/06.%20proiect%20de%20hotarare%20privind%20majorare%20cheltuieli%20neeligibile%20ambulatoriu%20finala.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/07.%20Pr%20HCJ%20preluare%20si%20dare%20in%20admin%20cladire%20SERA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/07.%20Pr%20HCJ%20preluare%20si%20dare%20in%20admin%20cladire%20SERA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/07.%20Pr%20HCJ%20preluare%20si%20dare%20in%20admin%20cladire%20SERA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/08.%20pHCJ%20copii%20CES.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/08.%20pHCJ%20copii%20CES.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/08.%20pHCJ%20copii%20CES.pdf


9. Proiect de hotărâre privind înființarea Regiei Autonome Județene de 

Administrare a Domeniului Public și Privat Gorj-R.A. prin transformarea 

persoanei juridice S.C. „Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A.; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ- 

teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

Serviciul de alimentare și canalizare „ADIA” Gorj; 

11. Proiect de hotărâre privind  modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană 

de Evidenţă a Persoanelor Gorj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj şi Camera Agricolă Judeţeană Gorj, pentru anul 2015; 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană 

de Evidenţă a Persoanelor Gorj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj şi Camera Agricolă Judeţeană Gorj, pentru anul 2016; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

78/25.08.2015 pentru constituirea  comisiilor de concurs și a comisiilor de 

soluționarea a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de 

conducere vacante de şef de secţie, respectiv șef de laborator din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 

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

Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Artă Târgu – 

Jiu. 

15. Diverse. 

- Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de sponsorizare transmisă de 

OMV PETROM S.A., privind transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată 

a UAT – Județul Gorj a dreptului de proprietate asupra imobilului „Sediul 

OMV Petrom Târgu Jiu”, în vederea asigurării spațiilor de funcționare a 

activităților aferente serviciilor sociale. 

  

 

       NOTĂ: 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la pct.1-14, sunt iniţiate de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Gorj.        

 

                                                                                                                  13.10.2015                                                                                                                                                       
 

           

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

PREŞEDINTE, 

Ion Călinoiu 
 

 

                                                 

 

                        
                                                                                                                                                 

 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/09.%20HCJ%20infiintare%20RAADPP%20Gorj%20final.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/09.%20HCJ%20infiintare%20RAADPP%20Gorj%20final.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/09.%20HCJ%20infiintare%20RAADPP%20Gorj%20final.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/10.%20HCJ%20aderare%20noi%20membri%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/10.%20HCJ%20aderare%20noi%20membri%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/10.%20HCJ%20aderare%20noi%20membri%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/11.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20privind%20modif%20Plan%20de%20ocupare%20a%20functiilor%20publice%20SEM%20II%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/11.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20privind%20modif%20Plan%20de%20ocupare%20a%20functiilor%20publice%20SEM%20II%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/11.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20privind%20modif%20Plan%20de%20ocupare%20a%20functiilor%20publice%20SEM%20II%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/11.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20privind%20modif%20Plan%20de%20ocupare%20a%20functiilor%20publice%20SEM%20II%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/12.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20privind%20aprobarea%20Planului%20de%20ocupare%20a%20functiilor%20publice%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/12.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20privind%20aprobarea%20Planului%20de%20ocupare%20a%20functiilor%20publice%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/12.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20privind%20aprobarea%20Planului%20de%20ocupare%20a%20functiilor%20publice%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/12.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20privind%20aprobarea%20Planului%20de%20ocupare%20a%20functiilor%20publice%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/13.%20Proiect%20HCJ%20%20modificare%20HCJ%2078%20din%202015%20comisii%20concursuri%20sef%20sectie%20sef%20laborator%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/13.%20Proiect%20HCJ%20%20modificare%20HCJ%2078%20din%202015%20comisii%20concursuri%20sef%20sectie%20sef%20laborator%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/13.%20Proiect%20HCJ%20%20modificare%20HCJ%2078%20din%202015%20comisii%20concursuri%20sef%20sectie%20sef%20laborator%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/13.%20Proiect%20HCJ%20%20modificare%20HCJ%2078%20din%202015%20comisii%20concursuri%20sef%20sectie%20sef%20laborator%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/13.%20Proiect%20HCJ%20%20modificare%20HCJ%2078%20din%202015%20comisii%20concursuri%20sef%20sectie%20sef%20laborator%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/14.%20Proiect%20HCJ%20%20modif%20SPA%20oct%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/14.%20Proiect%20HCJ%20%20modif%20SPA%20oct%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/14.%20Proiect%20HCJ%20%20modif%20SPA%20oct%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/15.%20HCJ%20aprobare%20sponsorizare%20OMV.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/15.%20HCJ%20aprobare%20sponsorizare%20OMV.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/15.%20HCJ%20aprobare%20sponsorizare%20OMV.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/15.%20HCJ%20aprobare%20sponsorizare%20OMV.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/20.10.2015/15.%20HCJ%20aprobare%20sponsorizare%20OMV.pdf


 


