
 
ROMÂNIA          Avizat, 
JUDEŢUL GORJ        Secretar al judeţului, 
CONSILIUL JUDEŢEAN             Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena         
PREŞEDINTE  
 

D I S P O Z I Ţ I A  NR.147 
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 27.02.2014,     
ora 10,00, în sala „A”, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2014; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, al S.C Parc Industrial Gorj 

S.A.; 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii, Organigramei şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu”; 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 
5. Proiect de hotărâre privind acordarea sporurilor la salariul de bază pentru unele categorii de personal din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj; 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Judeţului Gorj, însuşit prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 41/2003, bunuri date în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură – Centrul Judeţean Gorj, 

8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea implementării de către Ministerul Sănătăţii, în 
interesul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, a proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase 
rezultate din activitatea spitalicească”; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea activităţilor în care va fi implicat Judeţul Gorj în scopul realizării 
managementului şi implementării proiectului ,,Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în 
Regiunea Sud-Vest Oltenia”; 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea valorii proiectului ,,Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de 
urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia” şi a cotei-părţi de participare la constituirea contribuţiei proprii a 
solicitantului necesară implementării acestuia; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019; 

13. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de retragere a unor licenţe de traseu formulată de către 

Comisia paritară constituită la nivelul Serviciului pentru transport public judeţean Gorj; 
15. Raport semestrial 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.  
- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 99 

din 29.11.2013 privind constatarea îndeplinirii procedurii de majorare a capitalului social al S.C. 
ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ȘI PODURI GORJ S.A. prin aport în natură al Județului Gorj 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Restaurarea şi revitalizarea Casei Iosif Keber, 
Târgu-Jiu” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia 
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Renovarea şi revitalizarea Casei Moangă-
Pleşoianu” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia 

- Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie ,,Reparaţie capitală Casa Moangă-Pleşoianu” 

- Proiect de hotărâre privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie ,,R.K. Casa Iosif Keber” 

 
NOTĂ: 
 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la pct. 1-14, sunt iniţiate de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.  

       
      Dată astăzi: 19.02.2014 

 
PREŞEDINTE, 
Ion Călinoiu 
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