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

 
 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 340 

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 
30.05.2013, ora 9,00, în sala „A”, cu următoarea ordine de zi: 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean declarat ales 
pe lista alianţei politice Uniunea Social Liberală; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu pe anul 2012 şi 
aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2012; 

3. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj privind rectificarea  
bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013 în baza H.G. nr. 278/21.05.2013 privind  
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al S.C. Parc Industrial  
Gorj S.A.; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean  
Gorj; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Gorj şi ASOCIAȚIA 
”DORNA TISMANA”, în vederea cofinanţării proiectului ”TINERI PENTRU TINE (RI)”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Gorj şi ASOCIAȚIA 
”O NOUĂ ȘANSĂ PENTRU TOȚI GORJENII”, în vederea cofinanţării proiectului ”O SARCINĂ CORECTĂ, 
UN COPIL SĂNĂTOS!”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Gorj şi ASOCIAŢIA  
„EURO-HOUSE BUSTUCHIN”, în vederea cofinanţării proiectului “RING ACTIVE CITIZENSHIP IN 
YOUNGSTERS LIVES”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Gorj şi Asociaţia 
Română de Oncologie „Sfânta Ana”, în vederea cofinanţării proiectului ”Factorii de risc şi prevenţia în 
cancerele genitale, mamare şi pulmonare”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului 
Gorj, Zona Sud-Vest, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni”, a cheltuielilor legate de 
implementarea acestuia şi a acordului de parteneriat; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului 
Gorj, Zona Est, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni”, a cheltuielilor legate de 
implementarea acestuia şi a acordului de parteneriat; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului 
Gorj – Zona Centru pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni”, a cheltuielilor legate de 
implementarea acestuia şi a acordului de parteneriat; 

incetare%20mandat%20USL.pdf
incetare%20mandat%20USL.pdf
validare%20dispozitie.pdf
validare%20dispozitie.pdf
validare%20dispozitie.pdf
validare%20dispozitie.pdf
Hotarare%20modificare%20Stat%20de%20functii%20aparat%20specialitate%20%201%20iunie%202013.pdf
Hotarare%20modificare%20Stat%20de%20functii%20aparat%20specialitate%20%201%20iunie%202013.pdf
parteneriat%20asoc%20dorna%20tismana.pdf
parteneriat%20asoc%20dorna%20tismana.pdf
parteneriat%20asoc%20o%20noua%20%20sansa.pdf
parteneriat%20asoc%20o%20noua%20%20sansa.pdf
parteneriat%20asoc%20o%20noua%20%20sansa.pdf
PHCJ%20,,%20EURO%20HOUSE,,.pdf
PHCJ%20,,%20EURO%20HOUSE,,.pdf
PHCJ%20,,%20EURO%20HOUSE,,.pdf
PCH%20SFANTA%20ANA.pdf
PCH%20SFANTA%20ANA.pdf
PCH%20SFANTA%20ANA.pdf
e-guvernare%20sud-vest.pdf
e-guvernare%20sud-vest.pdf
e-guvernare%20sud-vest.pdf
e-guvernare%20est.pdf
e-guvernare%20est.pdf
e-guvernare%20est.pdf
e-guvernare%20centru.pdf
e-guvernare%20centru.pdf
e-guvernare%20centru.pdf


13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului 
Gorj, Zona Nord-Vest pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni”, a cheltuielilor legate de 
implementarea acestuia şi a acordului de parteneriat; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 6 din 31.01.2008 privind 
aprobarea proiectului „Reabilitare drum judeţean DJ 672, km 0+000-43+623, Ciuperceni-Godineşti-Tismana-
Peştişani-Brădiceni-Buduhala (DN67)”  şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

15. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării membrilor Consiliului de 
administraţie al S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A; 

16. Raport privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Judeţului Gorj pe anul 
2012; 

17. Diverse.    

 
 
 

           
 

NOTĂ: 
 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la pct.1-15, sunt iniţiate de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.   
         

 
 
 
 

       Dată astăzi: 23.05.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Ion Călinoiu 
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