
ROMÂNIA                                                                                                            Avizat, 
  JUDEȚUL GORJ                                                                                      Secretarul județului, 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
PREȘEDINTE 
 

 

DISPOZIȚIA NR. 940 

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 30.10.2017, ora 

16:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Gorj; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 

2017; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj 

înregistrată la data de 30.09.2017; 

4. Proiect de hotărâre privind transferarea sumelor încasate în anul curent în sursa D, fonduri 

externe nerambursabile, în sursa A, buget local; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din județul 

Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 

alimentare cu apă și canalizare ”ADIA” Gorj; 

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, prin delegare de gestiune, a serviciului 

aferent rețelei de alimentare cu apă și canalizare situate în incinta Spitalului de 

Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Comuna Runcu, către operatorul regional SC 

APAREGIO GORJ SA; 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ADIA” Gorj; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția 

Copilului Gorj; 

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

organizare și funcționare ale Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii 

Județene ,,Christian Tell” Gorj; 

11. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Gorj în comisia 

de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la Concursul de recrutare ce va fi 

organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director general la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 

12. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Gorj în comisia 

de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la Concursul de recrutare ce va fi 

organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director general 

adjunct (economic) la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/01.%20HCJ%20modificare%20componenta%20ATOP.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/01.%20HCJ%20modificare%20componenta%20ATOP.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/02.%20HCJ%20BPG%2030102017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/02.%20HCJ%20BPG%2030102017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/03.%20HCJ%20exec%20SEPT%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/03.%20HCJ%20exec%20SEPT%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/04.%20HCJ%20transfer%20sume%20%20din%20sursa%20D%20in%20sursa%20A%20(003).pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/04.%20HCJ%20transfer%20sume%20%20din%20sursa%20D%20in%20sursa%20A%20(003).pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/05.%20HCJ%20aderarare%20ADIA%20Comuna%20Arcani.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/05.%20HCJ%20aderarare%20ADIA%20Comuna%20Arcani.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/05.%20HCJ%20aderarare%20ADIA%20Comuna%20Arcani.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/06.%20HCJ%20dare%20admin%20catre%20Aparegio.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/06.%20HCJ%20dare%20admin%20catre%20Aparegio.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/06.%20HCJ%20dare%20admin%20catre%20Aparegio.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/06.%20HCJ%20dare%20admin%20catre%20Aparegio.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/07.%20HCJ%20folosinta%20gratuita%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/07.%20HCJ%20folosinta%20gratuita%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/08.%20hcj%20modificare%20cpc.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/08.%20hcj%20modificare%20cpc.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/09.%20Proiect%20HCJ%20Muzeu%20Jud%20oct.%20%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/09.%20Proiect%20HCJ%20Muzeu%20Jud%20oct.%20%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/10.%20HCJ%20Gorj%20modif%20Biblioteca%20Jud%20oct%202017%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/10.%20HCJ%20Gorj%20modif%20Biblioteca%20Jud%20oct%202017%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/11.%20Proiect%20HCJ%20desemnare%20reprezentant%20CJG%20comisie%20concurs%20dir%20gen%20DGASPC.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/11.%20Proiect%20HCJ%20desemnare%20reprezentant%20CJG%20comisie%20concurs%20dir%20gen%20DGASPC.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/11.%20Proiect%20HCJ%20desemnare%20reprezentant%20CJG%20comisie%20concurs%20dir%20gen%20DGASPC.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/11.%20Proiect%20HCJ%20desemnare%20reprezentant%20CJG%20comisie%20concurs%20dir%20gen%20DGASPC.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/12.%20Proiect%20HCJ%20desemnare%20reprezentant%20CJG%20comisie%20concurs%20dir%20adj%20ec%20DGASPC.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/12.%20Proiect%20HCJ%20desemnare%20reprezentant%20CJG%20comisie%20concurs%20dir%20adj%20ec%20DGASPC.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/12.%20Proiect%20HCJ%20desemnare%20reprezentant%20CJG%20comisie%20concurs%20dir%20adj%20ec%20DGASPC.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/12.%20Proiect%20HCJ%20desemnare%20reprezentant%20CJG%20comisie%20concurs%20dir%20adj%20ec%20DGASPC.pdf


13. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea organizării concursului de 

ocupare a funcției contractuale de conducere vacante de director la Serviciul Județean de 

Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de salubrizare Gorj; 

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

Județului Gorj; 

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

Diverse. 

 

Notă 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–15 sunt inițiate de Președintele Consiliului 

Județean Gorj. 

                         

                            23.10.2017          

 

 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/13.%20Proiect%20organizare%20Concurs%20director%20SJGDAS.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/13.%20Proiect%20organizare%20Concurs%20director%20SJGDAS.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/13.%20Proiect%20organizare%20Concurs%20director%20SJGDAS.pdf
14.HCJ%20modif%20inv%20dom%20pub%20drumuri%20jud%20-%20oct%202017/14.%20HCJ%20modif%20inv%20dom%20pub%20drumuri%20jud%20-%20oct%202017.pdf
14.HCJ%20modif%20inv%20dom%20pub%20drumuri%20jud%20-%20oct%202017/14.%20HCJ%20modif%20inv%20dom%20pub%20drumuri%20jud%20-%20oct%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.10.2017/15.%20HCJ%20eliberare%20licente%20de%20traseu.pdf

