
ROMÂNIA                                                                                            Avizat, 

JUDEȚUL GORJ                                                                       Secretarul județului, 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIA NR. 59 

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 28.07.2016, 

ora 14:00, 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 execuției bugetului propriu general al Județului 

Gorj înregistrată la data de 30.06.2016; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 33/04.07.2016 a Președintelui 

Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții la Muzeul Județean Gorj 

“Alexandru Ștefulescu”; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții la Școala Populară de Artă 

Târgu-Jiu; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Direcția Comunitară Județeană 

de Evidență a Persoanelor Gorj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj și Camera Agricolă Județeană Gorj, pentru anul 2016; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

public al Județului Gorj; 

8. Proiect de hotărâre pentru inventarierea în domeniul public al Județului Gorj a unor 

bunuri imobile – construcții; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/01.%20HCJ%20BPG%2028072016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/01.%20HCJ%20BPG%2028072016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/02.%20HCJ%20exec%20IUNIE%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/02.%20HCJ%20exec%20IUNIE%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/03.%20HCJ%20valid%20disp%2033.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/03.%20HCJ%20valid%20disp%2033.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/03.%20HCJ%20valid%20disp%2033.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/04.%20Proiect%20HCJ%20Muzeu%20Jud%20IULIE%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/04.%20Proiect%20HCJ%20Muzeu%20Jud%20IULIE%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/05.%20Proiect%20HCJ%20%20modif%20SPA%20iulie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/05.%20Proiect%20HCJ%20%20modif%20SPA%20iulie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/06.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20%20modificare%20Plan%20de%20ocupare%20%20F%20P%20SEM%20II%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/06.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20%20modificare%20Plan%20de%20ocupare%20%20F%20P%20SEM%20II%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/06.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20%20modificare%20Plan%20de%20ocupare%20%20F%20P%20SEM%20II%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/06.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20%20modificare%20Plan%20de%20ocupare%20%20F%20P%20SEM%20II%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/07.%20HCJ%20modif%20inv%20dom%20pub%20Jud%20Gorj%20-DJ%20675B%20DJ675C%20-%2022%20iulie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/07.%20HCJ%20modif%20inv%20dom%20pub%20Jud%20Gorj%20-DJ%20675B%20DJ675C%20-%2022%20iulie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/08.%20HCJ%20pt%20inventariere%20in%20dom%20pub%20Jud%20Gorj%20constructii%20-%20final.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/08.%20HCJ%20pt%20inventariere%20in%20dom%20pub%20Jud%20Gorj%20constructii%20-%20final.pdf


9. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu a echipamentelor profesionale pentru curățenie achiziționate de Consiliul 

Județean Gorj prin bugetul propriu al Județului Gorj; 

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

obiectivul de investiție “Sistem de încălzire la secția Dermato-venerice din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația str. A. I. Cuza”; 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea calității de reprezentant al județului Gorj în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul serviciilor 

publice de salubrizare “ADIS” Gorj; 

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea calității de reprezentant al județului Gorj în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice 

pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj; 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea calității de reprezentant al județului Gorj în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Rânca – Corneșu 

Mare”, Județul Gorj; 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea calității de reprezentant al județului Gorj în 

Adunarea Generală a Asociației “Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu;  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT - Comuna Runcu la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și 

canalizare “ADIA” Gorj; 

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în 

Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” – 

Runcu; 

17. Proiect de hotărâre privind validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică Gorj; 

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

19. Diverse. 

 

Notă 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1-18 sunt inițiate de Președintele 

Consiliului Județean Gorj. 

21.07.2016 

 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/09.%20HCJ%20dare%20admin%20echipamente%20curatenie%20Spital%20Jud.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/09.%20HCJ%20dare%20admin%20echipamente%20curatenie%20Spital%20Jud.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/09.%20HCJ%20dare%20admin%20echipamente%20curatenie%20Spital%20Jud.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/10.%20HCJ%20aprobare%20indicatori%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/10.%20HCJ%20aprobare%20indicatori%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/10.%20HCJ%20aprobare%20indicatori%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/11.%20HCJ%20reprezentanti%20ADIS.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/11.%20HCJ%20reprezentanti%20ADIS.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/11.%20HCJ%20reprezentanti%20ADIS.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/12.%20HCJ%20stabilire%20reprezentant%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/12.%20HCJ%20stabilire%20reprezentant%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/12.%20HCJ%20stabilire%20reprezentant%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/13.%20HCJ%20reprezentanti%20ADI%20Ranca-Cornesu%20Mare.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/13.%20HCJ%20reprezentanti%20ADI%20Ranca-Cornesu%20Mare.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/13.%20HCJ%20reprezentanti%20ADI%20Ranca-Cornesu%20Mare.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/14.%20HCJ%20stabilire%20reprezentanti%20Pandurii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/14.%20HCJ%20stabilire%20reprezentanti%20Pandurii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/15.%20HCJ%20aderare%20Runcu%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/15.%20HCJ%20aderare%20Runcu%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/15.%20HCJ%20aderare%20Runcu%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/16.%20HCJ%20reprezentanti%20spital%20Tudor%20Vladimirescu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/16.%20HCJ%20reprezentanti%20spital%20Tudor%20Vladimirescu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/16.%20HCJ%20reprezentanti%20spital%20Tudor%20Vladimirescu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/17.%20HCJ%20validare%20ATOP.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/17.%20HCJ%20validare%20ATOP.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.07.2016/18.%20HCJ%20eliberare%20licente%20traseu.pdf

