
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. 400 

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 30.04.2015, 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 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj 

înregistrată la data de 31.03.2015; 

3. Proiect de hotărâre pentru completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Judeţului Gorj;  

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea unei anexe din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 17 

din 29.01.2015 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul 2015 și a 

Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliului Județean 

Gorj;  

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare Județene de 

Evidență a Persoanelor Gorj; 

7. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea 

ocupării funcţiilor vacante de şef de secţie și medic-șef U.P.U.- SMURD din cadrul unităţii 

sanitare publice – Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea sporurilor la salariul de bază pentru unele categorii de 

personal din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

9. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea emiterii avizului consultativ privind 

eliberarea atestatelor de producător de către autoritățile administrației publice locale; 

10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Asociației de  

Dezvoltare Intercomunitară Rânca – Corneșu Mare, Județul Gorj; 

11. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea”Planului de analiză și acoperire a riscurilor” la nivelul 

Județului Gorj, pentru anul 2015; 

13. Diverse 

 

 

 

       NOTĂ: 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la pct.1-12, sunt iniţiate de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Gorj.        

                                              

                                                                                                                                                                 Dată astăzi: 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    22.04.2015                          

PREŞEDINTE, 

Ion Călinoiu 
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