
ROMÂNIA  
JUDEŢUL GORJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN   
PREŞEDINTE 
 
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 467 

privind convocarea în şedinţă ordinară  a Consiliului Judeţean Gorj 
 

 
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu;  
În baza art. 94, alineat 1 şi 3 şi art.106, alineatul 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 30.04.2010, ora 
10,00 , în sala „A” cu  următoarea ordine de zi:  

 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a beneficiarilor de servicii din centrele 

pentru adulţi aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului judeţean de restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale 
pentru  persoane adulte cu handicap şi înfiinţarea unui serviciu rezidenţial ,,Centrul de recuperare şi reabilitare” 
în cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, judeţul Gorj; 

 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj; 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru zonele 

Rovinari- pentru indicatorii dioxid de sulf (SO2) şi pulberi în suspensie (PM 10), Tg-Jiu- pentru indicatorul 
pulberi în suspensie (PM 10) şi Turceni- pentru indicatorul dioxid de sulf (SO2); 

 
5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui teren pentru Muzeul Arhitecturii Populare din localitatea 

Curtişoara, judeţul Gorj; 
 

6. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al judeţului Gorj şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Gorj- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale- a unei părţi dintr-un 
imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; 

 
7. Proiect de hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor imobile aflate în 

domeniul public al judeţului Gorj; 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului Muzeului Judeţean Gorj 
,,Alexandru Ştefulescu”, pentru anul 2009; 

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al Concursului de proiecte de management organizat 

pentru Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Tg-Jiu, precum şi a proiectului de management declarat 
câştigător şi duratei contractului de management, în vederea numirii domnului Porumbel Gheorghe în funcţia 
de manager (director); 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al Concursului de proiecte de management organizat 
pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, precum şi a proiectului 
de management declarat câştigător şi duratei contractului de management, în vederea numirii domnului Cepoi 
Ion în funcţia de manager (director); 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” la nivelul judeţului Gorj; 
 

12. Diverse. 
 Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final al Concursului de proiecte de management 

organizat pentru Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, a proiectului de management declarat 
câştigător,  a duratei contractului de management, în vederea numirii doamnei  Bratu Olimpia în funcţia 
de manager (director) 

 
 
Dată astăzi : 21.04.2010  

 
PREŞEDINTE, 

Ion Călinoiu 
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