
 

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. 724 

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 

30.09.2014, ora 12,00, în sala „A”, cu următoarea ordine de zi: 

 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2014; 

2. Proiect de hotărâre pentru validarea  Dispoziției nr.. 674/05.09.2014 a ordonatorului principal 

de credite al bugetului propriu al judeţului Gorj,  privind repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din  taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat pentru anul 2015 şi estimări pentru anii 2016 – 2018 pentru achitarea arieratelor 

provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a 

vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de 

infrastructură care necesită cofinanţare locală; 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această destinaţie în 

bugetul propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2014; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și 

funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Tg-Jiu; 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final al Concursului de management organizat 

pentru  Școala Populară de Artă Târgu-Jiu, a Planului de management declarat câştigător, precum și 

a duratei pentru care se va încheia contractul de management, în vederea numirii domnului Bratu 

Alexandru-Ciprian în funcţia de manager;  

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Gorj; 

8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri prealabile în vederea realizării proiectului cultural 

de interes județean „Drumul lui Brâncuși”; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 41/17.10.2008 privind 

aprobarea utilizării unor spații, situate în incinta Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, 

proprietate publică a județului Gorj, pentru desfășurarea unor activități medicale specifice;  

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82/2011 privind darea 

în folosință gratuită a unui teren Casei Județene de Pensii Gorj; 

11. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 98/23.07.2014 privind 

aprobarea participării Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru 

fondator, la constituirea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă la 

Brâncuși”; 

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

13. Diverse. 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/HCJ%20rectif%20BPG%20092014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Pr.%20Hot.,%20rap%20sp,%20exp%20mot%20-%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202015,%20estim%202016-2018%20-%2018%20sept%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Pr.%20Hot.,%20rap%20sp,%20exp%20mot%20-%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202015,%20estim%202016-2018%20-%2018%20sept%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Pr.%20Hot.,%20rap%20sp,%20exp%20mot%20-%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202015,%20estim%202016-2018%20-%2018%20sept%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Pr.%20Hot.,%20rap%20sp,%20exp%20mot%20-%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202015,%20estim%202016-2018%20-%2018%20sept%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Pr.%20Hot.,%20rap%20sp,%20exp%20mot%20-%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202015,%20estim%202016-2018%20-%2018%20sept%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Pr.%20Hot.,%20rap%20sp,%20exp%20mot%20-%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202015,%20estim%202016-2018%20-%2018%20sept%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Pr.%20Hot.,%20rap%20sp,%20exp%20mot%20-%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202015,%20estim%202016-2018%20-%2018%20sept%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Pr.%20Hot.,%20rap%20sp,%20exp%20mot%20-%20valid%20Disp%20aprob%20proiect%20bug%202015,%20estim%202016-2018%20-%2018%20sept%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/proiect,%20expunere%20si%20raport%20specialitate%20culte%20-final%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/proiect,%20expunere%20si%20raport%20specialitate%20culte%20-final%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Proiect%20de%20hotarare%20modificare%20Stat%20functii%20si%20ROF%20aparat%20spec%20sept%202014%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Proiect%20de%20hotarare%20modificare%20Stat%20functii%20si%20ROF%20aparat%20spec%20sept%202014%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Proiect%20HCJ%20%20modif%20Doina%20Gorjului%20sept%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Proiect%20HCJ%20%20modif%20Doina%20Gorjului%20sept%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20concurs%20management%20SPA%20si%20numire%20manager.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20concurs%20management%20SPA%20si%20numire%20manager.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20concurs%20management%20SPA%20si%20numire%20manager.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20concurs%20management%20SPA%20si%20numire%20manager.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/7%20hotarare%20modificare%20atop.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/7%20hotarare%20modificare%20atop.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/8%20hotarare%20proiect%20brancusi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/8%20hotarare%20proiect%20brancusi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Pr%20HCJ%20pt%20modific%20HCJ%20nr%2041%202008%20-%20sept%202014%20final.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Pr%20HCJ%20pt%20modific%20HCJ%20nr%2041%202008%20-%20sept%202014%20final.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Pr%20HCJ%20pt%20modific%20HCJ%20nr%2041%202008%20-%20sept%202014%20final.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/10%20modificare%20HCJ%2082%20din%202011.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/10%20modificare%20HCJ%2082%20din%202011.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/11%20completare%20HCJ%2098%20din%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/11%20completare%20HCJ%2098%20din%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/11%20completare%20HCJ%2098%20din%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/11%20completare%20HCJ%2098%20din%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/12%20eliberare%20licente%20curse%20regulate%20speciale.pdf


- Proiect de hotărâre privind încadrarea doamnei Cojan Ramona-Giorgiana în funcția 

contractuală de execuție de consilier juridic, gradul profesional II din cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului Județean Gorj;  

- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 36 din 

27.02.2014 de aprobare a valorii proiectului „Optimizarea capacităţii de intervenţie în 

situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia” şi a participării Judeţului Gorj cu o 

cotă parte la constituirea contribuţiei proprii a solicitantului necesară implementării 

acestuia 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

32/27.02.2014 privind acordarea sporurilor la salariile de bază ale unor categorii de 

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

 
NOTĂ: 

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

Judeţean Gorj.        
           Dată astăzi: 19.09.2014 

PREŞEDINTE, 

Ion Călinoiu 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Proiect%20incadrare%20consilier%20juridic%20Aparat%20permanent%20de%20lucru%20cu%20propuneri.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Proiect%20incadrare%20consilier%20juridic%20Aparat%20permanent%20de%20lucru%20cu%20propuneri.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/Proiect%20incadrare%20consilier%20juridic%20Aparat%20permanent%20de%20lucru%20cu%20propuneri.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/HC%20cofinantare%20%20modificare.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/HC%20cofinantare%20%20modificare.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/HC%20cofinantare%20%20modificare.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/HC%20cofinantare%20%20modificare.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/HC%20cofinantare%20%20modificare.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/HOTARARE%20retragere%20sporuriCJ%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/HOTARARE%20retragere%20sporuriCJ%202014.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2014/HOTARARE%20retragere%20sporuriCJ%202014.pdf

