
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
D I S P O Z I Ţ I A  NR.288 

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 27.05.2011, 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 2011; 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.24/2008 privind aprobarea 

Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008 -
2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.60 din 27.07.2007 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drumuri judeţene DJ 665 
Curtişoara-Racoviţa km 0+000- 54+500 şi DJ 675 C Poienari- Baia de Fier km 0+000- 4+300, cu modificările 
şi completările ulterioare”; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 8 din 31.01.2008 privind 
aprobarea proiectului ”Reabilitare drum județean DJ 675, km 0+0.000 – km 25+0.000, Târgu–Cărbunești – 
Țicleni – Peșteana – Jiu” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor date de identificare a drumului judeţean DJ 675 Târgu- 
Cărbuneşti (DN 67B)- Ţicleni- Peşteana Jiu (DN 66) aflat în proprietatea publică a judeţului Gorj şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Gorj; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.31 din 10.03.2010 privind 
aprobarea cheltuielilor legate de implementarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea 
Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, judeţul Gorj; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.53 din 28.05.2009 privind 
aprobarea cheltuielilor legate de implementarea proiectului ,,Extindere capacitate, prin amenajare şi 
modernizare etaj III la Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi Bîlteni- judeţul 
Gorj”; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj; 
9. 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; 

10. Diverse. 
         

        
         Dată astăzi: 27.05.2011 

 
PREŞEDINTE, 
Ion Călinoiu 
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