
NOTĂ: 

 
RECTIFICARE 

la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 44/28.03.2019 pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale – 

Aninoasa, Bălănești, Crasna, Dragotești, Fărcășești, Polovragi,Telești, Vladimir, Scoarța. 

 

La Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 44/28.03.2019 pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale 

– Aninoasa, Bălănești, Crasna, Dragotești, Fărcășești, Polovragi, Telești, Vladimir,  se face următoarea 

rectificare: 

- În cuprinsul hotărârii art. 1. ,  

în loc de: „ Se avizează Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale – Aninoasa, Bălănești, Crasna, Dragotești, 

Fărcășești, Polovragi, Telești, Vladimir” 

se va citi: „Se avizează Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale – Aninoasa, Bălănești, Crasna, Dragotești, 

Fărcășești, Polovragi, Telești, Vladimir, Scoarța ,,  

  
MOTIVARE: 

Rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 44/28.03.2019 pentru avizarea Planurilor anuale 

de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale Unităților Administrativ 

Teritoriale – Aninoasa, Bălănești, Crasna, Dragotești, Fărcășești, Polovragi, Telești, Vladimir, Scoarța, în forma 

enunţată mai sus, este determinată de o eroare materială intervenită la redactarea Hotărârii Consiliului Județean .  

 
Având în vedere regimul de publicare a actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale, reglementat 

de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, rectificarea enunţată mai sus s-a efectuat prin adaptarea 

corespunzătoare a dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

Prezenta rectificare se va consemna în procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Gorj din 

data de 12.04.2019 şi va fi supusă unei proceduri de comunicare şi publicare identice cu cea a hotărârii a cărei 

rectificare s-a efectuat. 

 
 
 
      PREŞEDINTE,                                                                            SECRETAR JUDEŢ, 
Cosmin – Mihai Popescu                                                         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 


