
 
ROMÂNIA          Avizat, 
JUDEŢUL GORJ        Secretar al judeţului, 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 314 

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 
30.04.2012, ora 10,00, în sala „A”, cu următoarea ordine de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013, 
înregistrată la data de 31.03.2013; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al S.C. Întreprinderea 
de Drumuri şi Poduri Gorj S.A.; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 
şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din 
serviciile/instituţiile de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Gorj; 

5. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Gorj, din patrimoniul Comunei 
Slivileşti şi administrarea Consiliului Local Slivileşti, a imobilului - monument istoric „Cula Cioabă - 
Chinţescu”; 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie 
,,Reabilitare drum judeţean DJ 672, km 0+000- 43+623, Ciuperceni- Godineşti- Tismana- Peştişani- 
Brădiceni- Buduhala (DN 67);  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Gorj, 
pentru anul 2013; 

8. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APAREGIO Gorj S.A.; 
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentului de Poziţie având ca obiect implementarea proiectului de 

interes comun „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj” finanţat prin Programul 
Operaţional Sectorial MEDIU;  

10. 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; 

11. Informare privind situaţia economico-financiară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu; 
12. Diverse . 

 
NOTĂ: 
Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la pct.1-9, sunt iniţiate de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.  

       

          
        Dată astăzi: 23.04.2013 

 
PREŞEDINTE, 
Ion Călinoiu 
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