
ROMÂNIA  

JUDEŢUL GORJ  

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 15 

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 22.01.2010, ora 10,00 , în sala „A” cu  următoarea ordine de zi:  
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen, prin demisie, a mandatului de 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj al domnului Corneliu Popescu; 
 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Gorj; 
 

3. Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor bugetare dispuse de ordonatorul principal 

de credite al bugetului propriu al judeţului Gorj prin Dispoziţia nr.578/ 23.12.2009; 
 

 

4. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr.5/ 7.01.2010 a ordonatorului principal de 

credite al bugetului propriu al judeţului Gorj pentru acoperirea definitivă din Fondul de 

rulment a deficitului bugetar înregistrat la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2009; 
 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia 

Copilului Gorj 

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.89 din 

21.10.2009 privind aprobarea proiectului ,, Implementarea unei soluţii de e-guvernare în 

cadrul Consiliului Judeţean Gorj şi a unităţilor subordonate pentru eficientizarea serviciilor 

publice oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri” şi a cheltuielilor legate de implementarea 

acestuia; 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, 

judeţul Gorj”; 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea 

Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Cărbuneşti, judeţul 

Gorj” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; 
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9. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Gorj prin reorganizarea 

Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Gorj; 
 

10. Diverse. 

 

 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al unui 

membru supleant din lista Partidului Democrat Liberal 
 

 Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.9/ 

08.07.2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Gorj, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 

Dată astăzi : 15.01.2010  

 

PREŞEDINTE, 

Ion Călinoiu 
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