
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 
D I S P O Z I Ţ I A  NR. 167 

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 26.09.2012, 

ora 11,00, ce va avea loc  în staţiunea RÂNCA, cu următoarea ordine de zi: 

 

 

 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012; 

 Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 133/07.09.2012 a ordonatorului principal de 

credite al bugetului propriu al judeţului Gorj, privind repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a cotei de 20%, precum şi a sumei reţinute din sumele defalcate  din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2012 şi din  cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anul 2012 repartizate 

Consiliului Judeţean Gorj conform anexelor nr.3 şi nr.4 la Decizia nr. 642/30.08.2012 a directorului 

executiv al D.G.F.P. Gorj, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de 

infrastructură care necesită cofinanţare locală; 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară a judeţului Gorj; 

 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 82/2007 privind 

participarea judeţului Gorj la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul 

Serviciilor Publice de Salubrizare ,,ADIS” Gorj; 

 Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Gorj a unor terenuri în 

vederea realizării de investiţii ce se vor efectua în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de 

management integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj”; 

 Diverse. 
 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean şi 

validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv (PP-DD) 

 Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/28.06.2012 privind stabilirea şi 

organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Gorj, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Florescu Ciprian-Adrian, vicepreşedinte 

al Consiliului Judeţean Gorj,  în calitate de reprezentant al judeţului Gorj în Consiliul de 

Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 
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         Dată astăzi: 18.09.2012 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion Călinoiu 


