
 

ROMÂNIA           Avizat 

JUDEŢUL GORJ         Secretar al judeţului 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 31 

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 31.01.2013, ora 

14,00, în sala „A”, cu următoarea ordine de zi: 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean şi 

validarea mandatului membrului supleant din Partidului Poporului- Dan Diaconescu; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/28.06.2012 privind stabilirea 

şi organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului 

Judeţean Gorj, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de validare constituite la nivelul Consiliului 

Judeţean Gorj; 

4. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului 

secţiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2012; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj 

înregistrată la data de 31.12.2012; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2013 şi a cotizaţiei 

restante aferente anului 2012 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2013 către Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2013 şi a cotizaţiei 

restante aferente anului 2012 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2013 către Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară ”ADIA” Gorj;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2013 către Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ”ADIS” Gorj; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări 

nerambursabile în vederea susţinerii manifestărilor cuprinse în Agenda Culturală 2013;  

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Şcoala 

Populară de Artă Târgu Jiu; 
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13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Biblioteca 

Judeţeană ,,Christian Tell” Gorj; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2013, la 

nivelul judeţului Gorj; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Centrul Europe Direct Gorj” şi a cheltuielilor 

legate de proiect; 

17. Diverse. 
   

           

 

 

 

 

 

 

 

         Dată astăzi: 21.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion Călinoiu 
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