
ROMÂNIA                                                                                                            Avizat, 
  JUDEȚUL GORJ                                                                                      Secretarul județului, 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIA NR. 415 

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 30.05.2017, ora 

14:00, în sala “A” a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 7/22.06.2016 

privind  stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

ale Consiliului Județean Gorj; 

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calității domnului Florescu Ciprian-Adrian de 

reprezentant al Județului Gorj în Consiliul de administraţie al Asociaţiei Clubul Sportiv Pandurii 

– Lignitul Tg-Jiu; 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Consiliul de 

administraţie  al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Judeţul Gorj în Adunarea 

Generală a Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi”;   

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din Judeţul Gorj în 

Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănatate; 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj  pe anul 2016 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 

31.12.2016; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” 

Gorj, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj; 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a Comisiei de evaluare finală a 

managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu, instituție publică de 

cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj, precum și a Comisiei de soluționare a 

contestațiilor; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Centrul Militar Județean 

Gorj”;  

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/01.%20HCJ%20alegere%20vicepresedinte%20CJ%20Gorj.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/02.%20HCJ%20modificare%20comisii%20specialitate.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/02.%20HCJ%20modificare%20comisii%20specialitate.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/02.%20HCJ%20modificare%20comisii%20specialitate.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/03.%20HCJ%20incetare%20calitate%20reprezentant%20CJ%20in%20CA%20Pandurii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/03.%20HCJ%20incetare%20calitate%20reprezentant%20CJ%20in%20CA%20Pandurii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/03.%20HCJ%20incetare%20calitate%20reprezentant%20CJ%20in%20CA%20Pandurii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/04.%20HCJ%20desemnare%20in%20CA%20ADI%20Sud%20Vest%20Oltenia.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/04.%20HCJ%20desemnare%20in%20CA%20ADI%20Sud%20Vest%20Oltenia.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/05.%20HCJ%20reprezentant%20Asociatie%20Acasa%20la%20Brancusi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/05.%20HCJ%20reprezentant%20Asociatie%20Acasa%20la%20Brancusi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/06.%20Proiect%20desemn%20reprezentant%20CNAS.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/06.%20Proiect%20desemn%20reprezentant%20CNAS.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/07.%20HCJ%20BPG%2030052017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/08.%20HOTARARE%20EXECUTIE%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/08.%20HOTARARE%20EXECUTIE%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/08.%20HOTARARE%20EXECUTIE%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/09.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20%20modificare%20stat%20functii%20aparat%20CJ%20%20mai%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/09.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20%20modificare%20stat%20functii%20aparat%20CJ%20%20mai%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/10.%20Proiect%20HCJ%20modif%20Stat%20functii%20Biblioteca%20Jud%20mai%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/10.%20Proiect%20HCJ%20modif%20Stat%20functii%20Biblioteca%20Jud%20mai%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/11.%20Proiect%20hotarare%20comisii%20evaluare%20finala%20management%20Scoala%20Populara%20de%20Arta%20Tg%20JIu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/11.%20Proiect%20hotarare%20comisii%20evaluare%20finala%20management%20Scoala%20Populara%20de%20Arta%20Tg%20JIu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/11.%20Proiect%20hotarare%20comisii%20evaluare%20finala%20management%20Scoala%20Populara%20de%20Arta%20Tg%20JIu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/11.%20Proiect%20hotarare%20comisii%20evaluare%20finala%20management%20Scoala%20Populara%20de%20Arta%20Tg%20JIu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/12.%20HCJ%20indicatori%20Sistem%20avertizare%20incendiu%20CMJ.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/12.%20HCJ%20indicatori%20Sistem%20avertizare%20incendiu%20CMJ.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/12.%20HCJ%20indicatori%20Sistem%20avertizare%20incendiu%20CMJ.pdf


13. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 
(km 0+000-km 44+146)”; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea unei poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al judeţului Gorj. 

15. Diverse. 

 

   

Notă 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–14 sunt inițiate de Președintele Consiliului 

Județean Gorj. 

                         

                            23.05.2017          

 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/13.%20Proiect%20Hot%20actualizare%20Indicatori%20674%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/13.%20Proiect%20Hot%20actualizare%20Indicatori%20674%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017/13.%20Proiect%20Hot%20actualizare%20Indicatori%20674%20.pdf

