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

D I S P O Z I Ţ I A  NR.192  
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 27.04.2016, 
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 
2016; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj 
înregistrată la data de 31.03.2016; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat la 
nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu în anul 2015; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat la 
nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” în anul 2015; 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la 
nivelul Bibliotecii Județene  „Christian Tell” Gorj; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj 
,,Alexandru Ștefulescu”; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu; 
8. 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; 
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie „Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localităţile Câmpu Mare-Albeni-
Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie ,,Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează 
localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, 
Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni –Urdari – Turceni– Ionești- limită jud. Mehedinți, 
44+146 km ( km 0+000-44+146)”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Modernizare drum judeţean (674B) ce traversează localităţile Negomir, Artanu, 
Valea Racilor, Raci, Nucetu, Baniu, Borăscu, Gura Menţi, Menţii din Dos, până la limita cu 
județul Mehedinți”; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Amenajare spațiu administrativ Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, 
str.Progresului nr.18; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/01.%20HCJ%20BPG%20042016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/01.%20HCJ%20BPG%20042016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/02.%20HCJ%20exec%20martie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/02.%20HCJ%20exec%20martie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/03.%20Proiect%20de%20hotarare%20evaluare%20management%20SCOALA%20POPULARA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/03.%20Proiect%20de%20hotarare%20evaluare%20management%20SCOALA%20POPULARA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/04.%20Proiect%20de%20hotarare%20evaluare%20anuala%20MUZEU%20JUD%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/04.%20Proiect%20de%20hotarare%20evaluare%20anuala%20MUZEU%20JUD%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/05.%20Proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20Biblioteca%20Jud.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/05.%20Proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20Biblioteca%20Jud.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/06.%20Proiect%20HCJ%20Muzeu%20Jud%20aprilie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/06.%20Proiect%20HCJ%20Muzeu%20Jud%20aprilie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/07.%20Proiect%20HCJ%20SPA%20Tg%20Jiu%20aprilie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/08.%20HOTARARE%20CJ%20Gorj%20sporuri%20DGASPC%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/08.%20HOTARARE%20CJ%20Gorj%20sporuri%20DGASPC%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/09.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20675B.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/09.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20675B.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/09.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20675B.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/10.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20675C.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/10.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20675C.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/10.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20675C.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/10.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20675C.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/11.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20674.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/11.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20674.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/11.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20674.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/12.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20674B.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/12.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20674B.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/12.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20674B.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/12.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20674B.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/13.%20Hot.%20indicatori%20Amenajare%20sediu%20administrativ%20Spital.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/13.%20Hot.%20indicatori%20Amenajare%20sediu%20administrativ%20Spital.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/13.%20Hot.%20indicatori%20Amenajare%20sediu%20administrativ%20Spital.pdf


14. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” la nivelul 
judeţului Gorj, pentru anul 2016; 

15. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale; 
16. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului Filip Robert 

Dorin de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj; 
17. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor 

Consiliului Județean Gorj în anul 2015; 
Diverse. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre U.A.T. - Județul 
Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, şi ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A 
ANTREPRENORILOR, în vederea organizării evenimentului „ROMÂNIA AUTENTICĂ” 

 
      NOTĂ: 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la pct. 1-16, sunt iniţiate de Preşedintele 
Consiliului  Judeţean Gorj.            
                                                                                                                                                  20.04.2016                             

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Ion Călinoiu 

 
                                                 
  
 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/14.%20HCJ%20aprobare%20plan%20ISU%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/14.%20HCJ%20aprobare%20plan%20ISU%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/15.%20HCJ%20licente%20de%20traseu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/16.%20HCJ%20incetare%20mandat%20Filip.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/16.%20HCJ%20incetare%20mandat%20Filip.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/17.%20RAPORT%20PRESEDINTE%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/17.%20RAPORT%20PRESEDINTE%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/18.%20aprobare%20acord%20ANA/18.%20proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20acord%20de%20parteneriat%20ANA%20(002)%20nou.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/18.%20aprobare%20acord%20ANA/18.%20proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20acord%20de%20parteneriat%20ANA%20(002)%20nou.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/27.04.2016/18.%20aprobare%20acord%20ANA/18.%20proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20acord%20de%20parteneriat%20ANA%20(002)%20nou.pdf

