
 

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR 

CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ 

ANUL 2021 

 

NR.  

CRT. 

 

 

DATA 

 

 

TITLUL HOTĂRÂRII 

 

 

OBSERVAȚII 

53. 26.03.2021 Hotărâre privind repartizarea pe 

unităţi administrativ-teritoriale a 

fondului la dispoziția Consiliului 

Județean Gorj ce se repartizează 

integral în anul 2021 comunelor, 

orașelor și municipiilor din județ, a 

cotei de 20% din sumele defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale 

şi din cotele defalcate din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru limitele 

estimate ale anilor 2022, 2023 și 

2024 și a sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată destinate 

finanțării cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 

pentru anul 2021 şi estimările pe 

anii 2022-2024 

 

52. 26.03.2021 Hotărâre pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 145/28.10.2020 

privind stabilirea și organizarea 

comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate 

ale Consiliului Județean Gorj, cu 

modificările ulterioare 

 

51. 26.03.2021 Hotărâre privind însușirea și 

aprobarea documentației 

cadastrale de dezmembrare a unui 

imobil aparținând domeniului 

public al Județului Gorj (Dobrița) 

 



50. 26.03.2021 Hotărâre privind însușirea și 

aprobarea documentației 

cadastrale de dezmembrare a unui 

imobil aparținând domeniului 

public al Județului Gorj (Suseni) 

 

49. 26.03.2021 Hotărâre privind aprobarea 

modificării Actului constitutiv și a 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 

 

48. 26.03.2021 Hotărâre pentru completarea 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj 

nr. 182/18.12.2020 privind 

aprobarea Programului dedicat 

„Anului Tudor Vladimirescu”  

 

47. 26.03.2021 Hotărâre privind constituirea 

Comisiei pentru acord unic 

 

46. 26.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea 

numărului și cuantumului burselor  

elevilor școlarizați în cadrul 

Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 

2020-2021 

 

45. 26.03.2021 Hotârare privind aprobarea 

participării Județului Gorj, prin 

Consiliul Județean Gorj, în calitate 

de asociat – membru fondator, la 

constituirea Asociației de 

Promovare și Dezvoltare Durabilă 

Gorj 

 

44. 26.03.2021 Hotărâre pentru avizarea Planului 

anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din 

bugetul  local al  Unității 

Administrativ Teritoriale – comuna 

Berlești 

 

43. 26.03.2021 Hotârare pentru avizarea Planului 

anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din 

bugetul  local al Unității 

Administrativ Teritoriale -  orașul 

Bumbești Jiu 

 

42. 26.03.2021 Hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj 

nr. 140 din 15.10.2020 privind 

aprobarea acordului de parteneriat 

încheiat între Agenția pentru 

Dezvoltare Regională  Sud-Vest 

Oltenia și Unitatea Administrativ 

 



Teritorială - Județul Gorj în 

vederea realizării proiectului 

„Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest 

Oltenia pentru pregătirea de 

proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe 

domeniile mobilitate urbană, 

regenerare urbană, tabere școlare, 

infrastructură și servicii publice de 

turism și infrastructură rutieră de 

interes județean” 

41. 26.03.2021 Hotărâre pentru atribuirea directă, 

ca măsură de urgență a unui 

contract de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse 

regulate, pentru două trasee din 

Programul de transport public 

judeţean de persoane prin curse 

regulate, în Judeţul Gorj, valabil 

până la 31.12.2021, precum și 

pentru aprobarea tarifelor de 

călătorie, aferente operării 

serviciului 

 

40. 26.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea 

rezultatului final al evaluării 

managementului exercitat în anul 

2020 la nivelul Școlii Populare de 

Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu 

Jiu 

 

39. 26.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea 

rezultatului final al evaluării 

managementului exercitat în anul 

2020 la nivelul Muzeului Județean 

Gorj ,,Alexandru Ștefulescu" 

 

38. 26.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea 

rezultatului final al evaluării 

managementului exercitat în anul 

2020 la nivelul Bibliotecii Județene 

,,Christian Tell" Gorj 

 

37. 26.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea 

rezultatului final al evaluării 

managementului exercitat în anul 

2020 la nivelul Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Gorj 

 

36. 26.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea 

rezultatului final al evaluării 

managementului exercitat în anul 

2020 la nivelul Ansamblului Artistic 

 



Profesionist ,,Doina Gorjului” 

Târgu-Jiu 

35. 26.03.2021 Hotărâre pentru modificarea și 

completarea regulamentelor de 

organizare și funcționare ale 

Centrului de abilitare și reabilitare 

pentru persoane adulte cu 

dizabilități Suseni, Centrului de 

abilitare și reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilități Tg. 

Cărbunești, Centrului de abilitare și 

reabilitare pentru persoane adulte 

cu dizabilități Dobrița și al 

Centrului de îngrijire și asistență 

pentru persoane adulte cu 

dizabilități Dobrița 

 

34. 26.03.2021 Hotărâre pentru modificarea 

Statului de funcții al Spitalului de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor 

Vladimirescu” - comuna Runcu 

 

33. 26.03.2021 Hotărâre pentru modificarea 

Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean 

Gorj 

 

32. 26.02.2021 Hotărâre privind stabilirea 

regimului juridic al unui bun imobil 

aflat în patrimoniul UAT – Județul 

Gorj, precum și a modalității de 

exercitare a dreptului de proprietate 

 

31. 26.02.2021 Hotărâre privind repartizarea pe 

unități administrativ-teritoriale a 

cotei de 20% din sumele defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale 

şi din cotele defalcate din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru proiectul de 

buget pe anul 2021 şi estimări 

pentru anii 2022, 2023 și 2024 

pentru achitarea arieratelor 

provenite din neplata cheltuielilor 

de funcționare şi/sau de capital, în 

ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru susținerea 

programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită 

cofinanțare locală 

 



30. 26.02.2021 Hotărâre pentru stabilirea 

regimului juridic al unui bun aflat în 

patrimoniul UAT – Județul Gorj, 

precum și pentru abrogarea unor 

poziții din Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniul public al Judeţului 

Gorj 

 

29. 26.02.2021 Hotărâre pentru stabilirea 

componenței nominale, precum și a 

Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi 

Urbanism a județului Gorj 

 

28. 26.02.2021 Hotărâre privind aprobarea cererii 

de preluare în administrarea 

Consiliului Județean Gorj, în 

considerarea calității de fondator al 

SC Parc Industrial Gorj SA, a unui 

imobil teren evidențiat în domeniul 

privat al UAT – Comuna Bălești, 

județul Gorj, în vederea efectuării 

formalităților de dobândire a titlului 

de parc industrial 

 

27. 26.02.2021 Hotărâre pentru avizarea 

Planurilor anuale de acțiune 

privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din 

bugetele  locale ale  Unităților 

Administrativ Teritoriale - comuna  

Bengești Ciocadia și comuna 

Bumbești – Pițic 

 

26. 26.02.2021 Hotărâre pentru avizarea 

Planurilor anuale de acțiune 

privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din 

bugetele locale ale Unităților 

Administrativ Teritoriale  - 

municipiul Motru, orașul Târgu 

Cărbunești și orașul Tismana 

 

25. 26.02.2021 Hotărâre pentru modificarea 

Organigramei și Statului de funcții 

ale Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu 

 

24. 26.02.2021 Hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj 

nr. 207 din 28.11.2017 privind 

 



aprobarea proiectului 

„Reabilitarea energetică a 

Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu – locația str. Tudor 

Vladimirescu” și a cheltuielilor 

legate de proiect 

23. 26.02.2021 Hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție 

„Reabilitarea energetică a 

Spitalului Județean de Urgență 

Târgu Jiu - locația str. Tudor 

Vladimirescu” 

 

22. 26.02.2021 Hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție 

,,Reabilitare/recompartimentare 

clădire bloc alimentar – Pavilion D 

din Cadrul Complexului de Îngrijire 

și Asistență Suseni” 

 

21. 26.02.2021 Hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție 

Sistem de monitorizare video, 

antiefracție și control acces la 

Spitalul de Pneumoftiziologie 

,,Tudor Vladimirescu”, comuna 

Runcu, Județul Gorj 

 

20. 22.02.2021 
Hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj 

nr. 120 / 31.08.2020 privind 

aprobarea elaborării documentației 

tehnico-economice pentru proiectul 

„Restaurarea și revitalizarea 

Muzeului Arhitecturii Populare, 

Curtișoara”, ce urmează a fi 

înaintat spre finanțare în cadrul 

Programului Operațional Asistență 

Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-

2020) 

 



19. 22.02.2021 
Hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj 

nr. 116 / 31.08.2020 privind 

aprobarea elaborării documentației 

tehnico-economice pentru proiectul 

„Modernizare infrastructură 

rutiera de interes judeţean pe DJ 

662, cu originea în DN 66 ce 

străbate localitățile Capu Dealului - 

Gilort - Pârâu - Groşerea - 

Aninoasa - Bibeşti - Andreeşti - 

Vladimir - Totea -Totea de Hurezani 

- Hurezani, până în DN 6B, județul 

Gorj”, ce urmează a fi înaintat spre 

finanțare în cadrul Programului 

Operațional Asistență Tehnică 

2014-2020 (POAT 2014-2020) 

 

18. 22.02.2021 Hotărâre privind constatarea 

încetării de drept a unui mandat de 

consilier județean și declararea 

locului acestuia de consilier 

județean vacant 

 

17. 29.01.2021 Hotărâre pentru aprobarea 

Raportului privind stadiul realizării 

măsurilor cuprinse în Planul de 

menținere a calității aerului în 

județul Gorj, 2019-2023, pentru 

anul 2020 

 

16. 29.01.2021 Hotărâre  privind atribuirea 

directă, prin măsuri de urgenţă, a 

unui contract de delegarea gestiunii 

serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse 

regulate, pentru un traseu din 

Programul de transport public 

judeţean de persoane prin curse 

regulate, în Judeţul Gorj, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 78/2012, cu 

modificările şi completările 

ulterioare 

 

15. 29.01.2021 Hotărâre privind desemnarea 

componenței nominale a comisiilor 

de evaluare anuală a 

managementului exercitat la nivelul 

 



instituțiilor publice de cultură de 

interes județean înființate de 

Consiliul Judeţean Gorj, precum și 

a comisiilor de soluționare a 

contestațiilor 

14. 29.01.2021 Hotărâre pentru modificarea 

componenței nominale a Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului 

şi Urbanism a județului Gorj, 

stabilite prin Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 35/27.02.2017, cu 

modificările și completările 

ulterioare 

 

13. 29.01.2021 Hotărâre privind transmiterea din 

evidența patrimonial-contabilă a 

UAT – Județul Gorj în evidența 

patrimonial-contabilă a Direcției 

Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj a 

bunurilor mobile (dotări și 

echipamente) rezultate din 

implementarea proiectului 

„EXTINDERE CAPACITATE, 

PRIN AMENAJARE ŞI 

MODERNIZARE  ETAJ III LA 

COMPLEXUL DE RECUPERARE 

ŞI REABILITARE 

NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU 

ADULŢI „BÎLTENI” - JUDEŢUL 

GORJ” 

 

12. 29.01.2021 Hotărâre  privind atribuirea 

directă, prin măsuri de urgenţă, a 

unui contract de delegarea gestiunii 

serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse 

regulate, pentru un traseu din 

Programul de transport public 

judeţean de persoane prin curse 

regulate, în Judeţul Gorj, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 78/2012, cu 

modificările şi completările 

ulterioare 

 

11. 29.01.2021 Hotărâre pentru avizarea 

Planurilor anuale de acțiune 

privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din 

bugetele  locale ale  Unităților 

Administrativ Teritoriale - comuna  

Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, 

 



Bălănești, Bălești, Bărbătești, 

Bâlteni, Ciuperceni, Dănești, 

Dragotești, Drăguțești, Fărcășești, 

Godinești,  Hurezani,  Ionești, 

Jupânești, Lelești,  Licurici,  

Mătăsari,  Mușetești, Peștișani, 

Polovragi, Prigoria, Roșia de 

Amaradia, Runcu, Săcelu, Săulești,  

Scoarța,  Telești, Țânțăreni  și 

Vladimir 

10. 29.01.2021 Hotărâre pentru avizarea 

Planurilor anuale de acțiune 

privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din 

bugetele  locale ale Unităților 

Administrativ Teritoriale  - 

municipiul Târgu Jiu, orașul 

Novaci, orașul  Rovinari, orașul 

Turceni și orașul Țicleni 

 

9. 29.01.2021 Hotărâre privind aprobarea 

organizării reţelei şcolare de 

învăţământ special din judeţul Gorj 

pentru anul şcolar 2021-2022 

 

8. 29.01.2021 Hotărâre pentru modificarea 

Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Serviciului Județean 

de Gestionare a Deșeurilor și a 

Activităților de Salubrizare Gorj 

 

7. 29.01.2021 Hotărâre privind aprobarea 

criteriilor de evaluare a 

performanțelor profesionale 

individuale pentru personalul 

contractual din unitățile sanitare 

publice al căror management a fost 

transferat Consiliului Județean Gorj 

 

6. 29.01.2021 Hotărâre pentru desemnarea a doi 

consilieri județeni  în vederea 

constituirii Comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general 

al județului Gorj, pentru anul 2020 

 

5. 29.01.2021 Hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj 

nr. 145 din 28.10.2020 privind 

stabilirea si organizarea comisiilor 

de specialitate pe principalele 

domenii de activitate ale Consiliului 

Județean Gorj 

 



 

4.  18.01.2021 Hotărâre privind repartizarea 

parțială a excedentului bugetului 

local al Județului Gorj, înregistrat 

la data de 31.12.2020 

 

3. 18.01.2021 Hotărâre privind validarea 

Dispoziției nr. 1.195/21.12.2020 a 

Președintelui Consiliului Județean 

Gorj, emisă în temeiul art. 82 din 

Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu 

modificările și completările 

ulterioare 

 

2. 18.01.2021 Hotărâre privind constatarea 

încetării de drept a unui mandat de 

consilier județean și declararea 

locului acestuia de consilier 

județean vacant 

 

1. 18.01.2021 Hotărâre privind constatarea 

încetării de drept a unui mandat de 

consilier județean și declararea 

locului acestuia de consilier 

județean vacant 

 


