
ROMÂNIA  
JUDEŢUL GORJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN   
PREŞEDINTE 
 

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 478 
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 21.10.2009, ora 
10,00 , în sala „A” cu  următoarea ordine de zi:  

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului zonal intercomunal, 

pentru comunele Mătăsari, Slivileşti, Dragoteşti, Negomir, Fărcăşeşti şi Ciuperceni, în vederea ,, 
Declarării utilităţii publice” a obiectivelor miniere din cadrul Complexului Energetic Turceni 
(Carierele Jilţ Nord şi Jilţ Sud); 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie ,, Pod peste pârâul Galbenu, pentru acces la Peştera Muierii, comuna Baia de Fier, 
judeţul Gorj”; 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie ,, Reabilitare sistem rutier pe DJ 675A, km 9+700- 14+700, Berleşti, Bustuchin”; 
 

4. Proiect de hotărăre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 24/ 23.03.2009 
privind aprobarea  participării cu o cotă parte la constituirea contribuției proprii a  județului Gorj 
pentru proiectul „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții 
în situații de urgență în regiunea Sud-Vest Oltenia” (contribuţie care să acopere cheltuielile 
eligibile necesare pentru implementarea proiectului, cheltuielile neeligibile  şi resursele 
financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale); 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Gorj la proiectul “Implementarea unei 
soluţii de e-guvernare în cadrul Consiliului Judeţean Gorj și a unităților subordonate pentru 
eficientizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri“ ; 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Redescoperă Gorjul” şi a cheltuielilor legate 
de implementarea acestuia; 
 

7. Proiect de hotărâre privind  modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale  Aparatului de specialitate şi Aparatului permanent de lucru ale 
Consiliului Judeţean Gorj; 
 

8. 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 şi  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Gorj, pentru 
anul 2010; 
 
 



 
 
 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor reglementări proprii privind desfăşurarea activităţii de 
transport public judeţean; 
 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ,, GORJEANUL ANULUI”. 

 
Dată astăzi : 13.10.2009  

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Ion Călinoiu 
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