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

 

 

DISPOZIȚIA NR. 219 

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 30.09.2016, 

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

 

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

2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 202/12.09.2016 a Președintelui Consiliului 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea organizării și desfășurării examenului 

de ocupare a funcției de conducere vacante de şef de serviciu, la Serviciul Anatomie Patologică 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, pentru anul 

2017; 

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

,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această destinație 

în bugetul propriu general al judeţului Gorj pe anul 2016; 

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a 

bunurilor – uși glisante automate, achiziţionate de Consiliul Judeţean Gorj prin bugetul propriu al 

judeţului; 

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

investiție „Amenajare saloane de urgență la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, strada 

Progresului, nr.18”; 

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

investiție „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu”; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Județului Gorj; 
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11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 39/30.08.2016 

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

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

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei sume din bugetul propriu al județului pentru 

finanțarea unor activități ale Clubului Sportiv Universitar ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

structură sportivă cu statut de instituție publică, precum și pentru aprobarea condițiilor de 

finanțare; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din județul Gorj 

la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu 

apă și canalizare “ADIA” Gorj; 

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Adunarea Generală a 

Asociației Inimi de Gorjeni; 

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul de 

Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu; 

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul 

de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj; 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea Comercială APAREGIO Gorj S.A.; 

20. Proiect de hotărâre privind majorarea participației Județului Gorj la capitalul social al S.C. Parc 

Industrial Gorj S.A.; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Statutului Societății Comerciale 

„Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu.; 

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Gorj în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea Comercială “Parc Industrial Gorj” –  S.A. – Bumbești-Jiu; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv al S.C. 

Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A.; 

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Gorj în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea Comercială “Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” –  S.A.; 

25. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a 

stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care 

au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie. 

26. Diverse. 

- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 1/2016 

privind constituirea Comisiei de validare. 

 

Notă 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1-24 sunt inițiate de Președintele 

Consiliului Județean Gorj. 

  23.09.2016 

 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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