
ROMÂNIA                                                                                                                       Avizat, 
JUDEȚUL GORJ                                                                                                Secretarul județului, 
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIA NR. 351 

privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Gorj 

 

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu: 

În baza art. 94, alin. (1) și (3), și art. 106, alin. (1), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

DISPUNE: 

Articol unic. Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 21.12.2016, ora 10:00, în 

sala “A” a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la 

data de 12.12.2016 şi preliminată până la 31.12.2016; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 350/15.12.2016 a Președintelui Consiliului Județean 

Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2017, la nivelul Judeţului Gorj; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2017, la nivelul 

judeţului Gorj; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și 

canalizare “ADIA” Gorj; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară 

„ADIA” Gorj; 

8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare asupra unui 

imobil aflat în domeniul public al Județului Gorj; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului 

Gorj; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și pentru 

aprobarea capacităților de funcționare a serviciilor sociale furnizate în condițiile legii; 

11. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale; 

12. Raport de control privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

13. Diverse.  

- Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și validarea 

mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv 

 

Notă 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la pct. 1–11,  sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean 

Gorj. 

                                  15.12.2016          

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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