
 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. 137 

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Gorj 
 
                 Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Ciprian-Adrian Florescu: 
                 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: 
         Art. unic - Se convoacă Consiliul Judeţean Gorj în şedinţă ordinară, în data de 31.03.2016, ora 
10:00, în sala „A”, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a 
aparaturii medicale achiziționată de Consiliul Judeţean Gorj, prin bugetul propriu al județului; 

2. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor 
Vladimirescu, comuna Runcu, a echipamentului - grup generator electric; 

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, a 
construcțiilor, echipamentelor și utilajelor, dotărilor și a mobilierului, ce au făcut obiectul 
proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului Județean de 
Urgentă Târgu-Jiu”, cod SMIS 12082, implementat de Consiliul Judeţean Gorj; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de înfrățire și cooperare între Unitatea 
Administrativ Teritorială – Județul Gorj din România și Raionul Sîngerei din Republica 
Moldova; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale și a plății acesteia pentru Asociaţia 
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUŞI”, ce revine Judeţului 
Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății cotizației pe anul 2016 către 
Asociația Club Sportiv Energia Tg-Jiu; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății cotizației pe anul 2016 către 
Asociația Club Sportiv Pandurii-Lignitul Tg-Jiu; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Amenajare și modernizare spitalizare de zi – Spitalul Județean de Urgență Târgu-
Jiu, str. Progresului, nr.18”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Amenajare și modernizare spitalizare de zi – Spitalul Județean de Urgență Târgu-
Jiu, str. Tudor Vladimirescu”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Reabilitare șarpantă și invelitoare la clădire – Punct recrutare încorporare, Centrul 
Militar Județean Gorj”; 

11. Proiect de hotărâre pentru desemnarea comisiilor de evaluare anuală a managementului 
exercitat la nivelul unor instituții publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean 
Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de 
specialitate ale Consiliului Județean Gorj; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/01.%20HCJ%20Spital%20Jud%20aparatura%20medicala-25%20martie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/01.%20HCJ%20Spital%20Jud%20aparatura%20medicala-25%20martie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/02.%20Proiect%20HCJ%20Dobrita%20dare%20admin%20generator%20-%2024%20martie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/02.%20Proiect%20HCJ%20Dobrita%20dare%20admin%20generator%20-%2024%20martie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/03.%20HCJ%20dare%20adminstrare%20Ambulatoriu%20Spital%2024.03.2016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/03.%20HCJ%20dare%20adminstrare%20Ambulatoriu%20Spital%2024.03.2016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/03.%20HCJ%20dare%20adminstrare%20Ambulatoriu%20Spital%2024.03.2016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/03.%20HCJ%20dare%20adminstrare%20Ambulatoriu%20Spital%2024.03.2016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/04.%20HCJ%20infratire%20Singerei.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/04.%20HCJ%20infratire%20Singerei.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/04.%20HCJ%20infratire%20Singerei.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/05.%20proiect%20de%20hotarare%20cotizatie%20acasa%20la%20brancusi%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/05.%20proiect%20de%20hotarare%20cotizatie%20acasa%20la%20brancusi%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/05.%20proiect%20de%20hotarare%20cotizatie%20acasa%20la%20brancusi%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/06.%20Proiect%20de%20hotarere%20contract%202016%20Energia%20(003).pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/06.%20Proiect%20de%20hotarere%20contract%202016%20Energia%20(003).pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/07.%20Proiect%20de%20hotarare%20cotizatia%202016%20Pandurii%20contract%20si%20%20anexa.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/07.%20Proiect%20de%20hotarare%20cotizatia%202016%20Pandurii%20contract%20si%20%20anexa.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/08.%20Hot.%20indicatori%20Spitalizare%20Progresului.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/08.%20Hot.%20indicatori%20Spitalizare%20Progresului.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/08.%20Hot.%20indicatori%20Spitalizare%20Progresului.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/09.%20Hot.%20indicatori%20Spitalizare%20Tudor%20Vladimirescu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/09.%20Hot.%20indicatori%20Spitalizare%20Tudor%20Vladimirescu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/09.%20Hot.%20indicatori%20Spitalizare%20Tudor%20Vladimirescu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/10.%20Hot.%20indicatori%20Invelitoare%20CMJ.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/10.%20Hot.%20indicatori%20Invelitoare%20CMJ.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/10.%20Hot.%20indicatori%20Invelitoare%20CMJ.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/11.%20Proiect%20HCJ%20constituire%20comisii%20evaluare%20anuala%20management.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/11.%20Proiect%20HCJ%20constituire%20comisii%20evaluare%20anuala%20management.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/11.%20Proiect%20HCJ%20constituire%20comisii%20evaluare%20anuala%20management.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/12.%20Proiect%20de%20hotarare%20modificare%20Stat%20functii%20%20CJG%20aprlie%202015.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/12.%20Proiect%20de%20hotarare%20modificare%20Stat%20functii%20%20CJG%20aprlie%202015.pdf


13. Proiect de hotărâre pentru modificarea 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 2016. 

14. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale; 
15. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2015;  

16. Planul strategic al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj pentru anul 2016; 

17. 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. 

Diverse. 

18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2016; 

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final obținut de către domnul Porumbel Gheorghe în 

cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Ansamblul Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, precum și a duratei pentru care se va încheia contractul de 

management, în vederea numirii domnului Porumbel Gheorghe în funcţia de manager; 

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final obținut de către domnul Cepoi Ion în cadrul 

procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea  Culturii Tradiționale Gorj,  precum și a duratei pentru care se va încheia 

contractul de management, în vederea numirii domnului Cepoi Ion în funcţia de manager; 

21. Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu de organizare a 

concursurilor/examenelor de ocupare a trei funcții de conducere vacante, respectiv două funcţii de şef 

de secţie şi o funcție de farmacist – șef. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Plan-ului actualizat și a Listelor de Investiții prioritare 

pentru infrastructura alimentare cu apă, colectare și tratare ape uzate Județul Gorj (2012-2042); 

23. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui imobil situat în municipiul 

Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 56, județul Gorj, aflat în domeniul public al Județului Gorj; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului cultural “2016 – Anul Brâncuși”. 

       
 
      NOTĂ: 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la pct. 1-14, sunt iniţiate de Preşedintele 
Consiliului  Judeţean Gorj.            

 
 

                                                                                                                                             24.03.2016                              
 

PREŞEDINTE, 
Ciprian-Adrian Florescu 

 
 
                                                 
  
 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/13.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20%20modificare%20Plan%20de%20ocupare%20%20F%20P%20SEM%20I%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/13.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20%20modificare%20Plan%20de%20ocupare%20%20F%20P%20SEM%20I%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/13.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20%20modificare%20Plan%20de%20ocupare%20%20F%20P%20SEM%20I%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/13.%20PROIECT%20DE%20HOTARARE%20%20modificare%20Plan%20de%20ocupare%20%20F%20P%20SEM%20I%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/14.%20HCJ%20licente%20de%20traseu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/15.%20Raport%20asupra%20eficientei%20serviciului%20politienesc.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/16.%20Planul%20strategic%20al%20IPJ%20Gorj%20pentru%20anul%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/17.%20Raport%20semestrial%20privind%20situatia%20copiilor.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/17.%20Raport%20semestrial%20privind%20situatia%20copiilor.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/17.%20Raport%20semestrial%20privind%20situatia%20copiilor.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/18.%20HCJ%20BPG%20032016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/19.%20Proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20AADG.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/19.%20Proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20AADG.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/19.%20Proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20AADG.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/19.%20Proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20AADG.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/20.%20Proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20CJCPCT.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/20.%20Proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20CJCPCT.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/20.%20Proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20CJCPCT.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/20.%20Proiect%20de%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20CJCPCT.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/21.%20Proiect%20HCJ%20%20avizare%20organizare%20concursuri%20sef%20sectie%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/21.%20Proiect%20HCJ%20%20avizare%20organizare%20concursuri%20sef%20sectie%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/21.%20Proiect%20HCJ%20%20avizare%20organizare%20concursuri%20sef%20sectie%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/22.%20HCJ%20aprobare%20masterplan.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/22.%20HCJ%20aprobare%20masterplan.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/23.%20Proiect%20HCJ%20dare%20admin%20imobil%20C20%20din%20Unirii%20la%20Spital%20Jud%20-29%20martie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/23.%20Proiect%20HCJ%20dare%20admin%20imobil%20C20%20din%20Unirii%20la%20Spital%20Jud%20-29%20martie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016/24.%20HCJ%20aprobare%20Program%20cultural%202016%20-%20Anul%20Brancusi.pdf

