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

  

 

DISPOZIȚIA NR. 261 

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 26.10.2016, 

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 30.09.2016; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea verificării modului de organizare și 

desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante la Spitalul Județean de Urgență 

Târgu-Jiu;  

4. Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu de 

organizare a concursurilor/examenelor de  ocupare a unor funcţii de conducere vacante; 

5. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării 

funcției de conducere vacante de șef de serviciu la Serviciul Anatomie Patologică din cadrul 

unităţii sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Gorj la proiectul ”START UP PLUS 

PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte „România Start Up Plus’’ - 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7; 

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

investiţie ,,Reabilitare drum județean 664a, km 16+020 – km 18+920, Comuna Stănești, Județul 

Gorj”; 

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

investiţie ,,Reabilitare drum județean 665a, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul 

Gorj”; 

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

investiţie “Reabilitare drum județean 672c, km 10+200 – km 14+700, Comuna Runcu, Județul 

Gorj”; 

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

investiție „Ascensor persoane - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna 

Runcu, Județul Gorj”; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/01.%20HCJ%20BPG%20102016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/02.HCJ%20exec%20sept%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/02.HCJ%20exec%20sept%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/03.%20pHCJ%20COMISIE%20VERIFICARE.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/03.%20pHCJ%20COMISIE%20VERIFICARE.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/03.%20pHCJ%20COMISIE%20VERIFICARE.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/04.%20Proiect%20HCJ%20%20avizare%20organizare%20concursuri%20sef%20sectie%20SJU%20oct%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/04.%20Proiect%20HCJ%20%20avizare%20organizare%20concursuri%20sef%20sectie%20SJU%20oct%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/05.Proiect%20HCJ%20validare%20rezultate%20concurs%20sef%20serviciu%20Anatomie%20Patologica%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/05.Proiect%20HCJ%20validare%20rezultate%20concurs%20sef%20serviciu%20Anatomie%20Patologica%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/05.Proiect%20HCJ%20validare%20rezultate%20concurs%20sef%20serviciu%20Anatomie%20Patologica%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/06.%20Proiect%20HCJ%20Start-Up.pdf
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http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/07.%20Aprobare%20Indicatori%20664A%20-%20Stănești.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/07.%20Aprobare%20Indicatori%20664A%20-%20Stănești.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/07.%20Aprobare%20Indicatori%20664A%20-%20Stănești.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/08.%20Aprobare%20Indicatori%20665A%20-%20Bălănești.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/08.%20Aprobare%20Indicatori%20665A%20-%20Bălănești.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/08.%20Aprobare%20Indicatori%20665A%20-%20Bălănești.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/09.%20Aprobare%20Indicatori%20672C%20-%20Runcu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/09.%20Aprobare%20Indicatori%20672C%20-%20Runcu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/09.%20Aprobare%20Indicatori%20672C%20-%20Runcu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/10.%20HCJ%20aprobare%20indicatori%20-%20Ascensor%20Spital%20Dobrita.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/10.%20HCJ%20aprobare%20indicatori%20-%20Ascensor%20Spital%20Dobrita.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/10.%20HCJ%20aprobare%20indicatori%20-%20Ascensor%20Spital%20Dobrita.pdf


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

investiție  „Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu”; 

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

investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. 

Tudor Vladimirescu”; 

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

investiție „Extindere și modernizare Secție Ortopedie – Traumatologie, reabilitare tablouri 

electrice săli de operații chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 32”. 

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

15. Diverse. 

 

 

 

Notă 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1-14 sunt inițiate de Președintele 

Consiliului Județean Gorj. 

 

  20.10.2016 

 

 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/12.%20HCJ%20aprobare%20%20indicatori%20-%20Reabilitare%20energetica%20SJU.pdf
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http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/13.%20HCJ%20aprobare%20indicatori%20-%20Extindere%20Sectie%20Ortopedie%20SJU.pdf
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http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/13.%20HCJ%20aprobare%20indicatori%20-%20Extindere%20Sectie%20Ortopedie%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016/14.%20HCJ%20eliberare%20licente%20de%20traseu.pdf

