
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 236 
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 26.10.2012, 
ora 10,00, în sala „A”, cu următoarea ordine de zi: 
 

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unor mandate de consilieri judeţeni şi validarea 
mandatelor membrilor supleanţi din lista alianţei politice Uniunea Social Liberală; 

2. Proiect de hotărâre privind 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; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 30 din 27.07.2012 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii 
Comerciale „TISPREST” – S.A.; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 31 din 27.07.2012 privind   
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii 
Comerciale „Parc Industrial Gorj” – S.A. – Bumbeşti-Jiu; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012, 
înregistrată la data de 30.09.2012; 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012; 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene ,,Christian Tell” Gorj; 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu”; 
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj; 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj; 
11. 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 2013; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Consolidare 

terasamente pe DJ 675 A, km 10+400, comuna Berleşti, judeţul Gorj; 
14. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Gorj cu Municipiul Tg-Jiu în vederea preluării în administrare a 

imobilului ,, Casa de Cultură  a Sindicatelor „-Tg-Jiu; 
15. Raport privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, 

gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi 
părăsiţi în unităţile sanitare, reîntorşi în familie; 

16. Diverse. 
 

         Dată astăzi: 19.10.2012 
 

PREŞEDINTE, 
Ion Călinoiu 
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