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PREŞEDINTE 

 
 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 325 

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 
31.05.2012, ora 10,00, în sala „A”, cu următoarea ordine de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.24/2008 privind aprobarea  
Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2008-2013, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj; 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Şcolii Populare de Artă Târgu- Jiu 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de examinare pentru ocuparea prin concurs a posturilor 

vacante de şef de secţie din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu”- Runcu; 
5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei  prevăzute cu această destinaţie în bugetul 

propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2012; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Gorj, 

pentru anul 2012; 
7. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor obiective de investiţii realizate în baza H.G. nr.687/1997, din 

proprietatea publică a judeţului Gorj, în proprietatea publică a comunelor Bălăneşti şi Teleşti; 
8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil dat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, 

situat în Tg-Jiu, strada A.I. Cuza, din domeniul public în domeniul privat al judeţului Gorj, în vederea scoaterii 
din funcţiune; 

9. Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a 
hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj adoptate în anul 2011;  

10. Diverse 

     
         Dată astăzi: 22.05.2012 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Ion Călinoiu 
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