
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 1130 
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 30.11.2010, 
 ora 14,00, în sala „A”, cu următoarea ordine de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.62/31.08.2010 privind 
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume şi cote defalcate din unele 
venituri ale bugetului  de stat,  pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru anul 2010; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2010; 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale la serviciile publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Gorj; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic al documentaţiei ,,Actualizare plan urbanistic 

general, comuna Ţînţăreni, judeţul Gorj”; 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Gorj începând cu data de 1 decembrie 2010; 
6. 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, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi Camera Agricolă Judeţeană 
Gorj, pentru anul 2011; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.108 din 13.11.2009 
privind aprobarea  proiectului  „Realizarea sistemului integrat de salvare montană al judeţului Gorj” 
şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr.21 din 23.11.2009 pentru proiectul „Realizarea sistemului 
integrat de salvare montană al judeţului Gorj”;  

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului de Investiţii pe Termen Lung ,,Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor (SMID) la nivelul judeţului Gorj” finanţat prin Axa prioritară 2- POS 
MEDIU ,, Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice 
contaminate”- Domeniul major de intervenţie 2.1 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului ,,GORJEANUL ANULUI” 
şi a distincţiilor conferite unor personalităţi cu merite deosebite; 

11. Diverse 

                                                                                    
             Dată astăzi: 23.11.2010 

 
 

PREŞEDINTE, 

Ion Călinoiu 
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