
ROMÂNIA                                                                                            Avizat,  
JUDEȚUL GORJ                                                                       Secretarul județului,  
CONSILIUL JUDEȚEAN                                             Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
PREȘEDINTE 
 

 

 

DISPOZIȚIA NR. 158 

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 30.08.2016, 

ora 16:00, în sala “A” a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al unui membru supleant 

din lista Partidului Social Românesc; 

3. 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; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2016; 

5. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 74/01.08.2016 a Președintelui Consiliului 

Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist 

,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

Județului Gorj; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 20/28.07.2016 

pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj; 

10. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu a 

unor sisteme de climatizare achiziţionate de Consiliul Judeţean Gorj prin bugetul propriu al 

Judeţului Gorj; 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în 

Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-

2019; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/01.%20HCJ%20incetare%20mandat%20consilier%20judetean.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/02.%20HCJ%20validare%20mandat%20supleant.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/02.%20HCJ%20validare%20mandat%20supleant.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/03.%20HCJ%20modificare%20comisii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/03.%20HCJ%20modificare%20comisii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/03.%20HCJ%20modificare%20comisii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/04.%20HCJ%20Rectificare%20BPG%2030.08.2016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/05.%20HCJ%20Validare%20Dispozitia%2074.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/05.%20HCJ%20Validare%20Dispozitia%2074.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/05.%20HCJ%20Validare%20Dispozitia%2074.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/06.%20HCJ%20Modificare%20Stat%20functii%20Aparat%20de%20specialitate%20aug%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/06.%20HCJ%20Modificare%20Stat%20functii%20Aparat%20de%20specialitate%20aug%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/07.%20HCJ%20%20modif%20Stat%20de%20functii%20Doina%20Gorjului%20aug%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/07.%20HCJ%20%20modif%20Stat%20de%20functii%20Doina%20Gorjului%20aug%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/08.%20HCJ%20modif.%20inventar%20bunuri%20patrimoniu%20Gorj.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/08.%20HCJ%20modif.%20inventar%20bunuri%20patrimoniu%20Gorj.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/09.%20HCJ%20modif%20hcj%20inventar%20bunuri%20domeniu%20public.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/09.%20HCJ%20modif%20hcj%20inventar%20bunuri%20domeniu%20public.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/10.%20HCJ%20dare%20admin%20sisteme%20climatizare%20Spital%20Jud.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/10.%20HCJ%20dare%20admin%20sisteme%20climatizare%20Spital%20Jud.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/10.%20HCJ%20dare%20admin%20sisteme%20climatizare%20Spital%20Jud.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/11.%20HCJ%20atribuire%20licente%20de%20traseu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/11.%20HCJ%20atribuire%20licente%20de%20traseu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/11.%20HCJ%20atribuire%20licente%20de%20traseu.pdf


12. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale; 

13. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 66/27.04.2016 

privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi asigurare cu resurse umane, 

materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Gorj, în anul 

2016”; 

14. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor necesare 

pentru plata drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, copiii, elevii și tinerii cu cerințe 

educaționale speciale, integrați în unitățile de învățământ de masă, pentru zilele de școlarizare 

din anul 2016; 

15. Diverse. 

 

 

Notă 

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

Consiliului Județean Gorj. 

 

 

  23.08.2016 

 

 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/12.%20HCJ%20licente%20traseu%20curse%20regulate%20speciale.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/13.%20HCJ%20completare%20plan%20ISU%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/13.%20HCJ%20completare%20plan%20ISU%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/13.%20HCJ%20completare%20plan%20ISU%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/13.%20HCJ%20completare%20plan%20ISU%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/14.%20pHCJ%20Repartizare%20sume.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/14.%20pHCJ%20Repartizare%20sume.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/14.%20pHCJ%20Repartizare%20sume.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016/14.%20pHCJ%20Repartizare%20sume.pdf

