
 

 

  

 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, 

 în temeiul art. 179 alin. (1) și alin.(2) lit. a), art.182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) 

lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

D I S P U N E: 

 

 Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Dolj în ședință ordinară, care se va 

desfășura cu participare fizică, în data de 27.09.2022, ora 14.00 în Sala de ședințe nr.1 

a Consiliului Județean Dolj, Calea Unirii nr.19,  Craiova,  județul Dolj. 

      Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din 

data de 27 septembrie 2022 este înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina 

oficială de internet a Consiliului Județean Dolj și vor intra în analiza, dezbaterea și 

avizarea comisiilor de specialitate ale consiliului județean. 

 Art.4. Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor 

de hotărâri în conformitate cu art.179 alin.(6), art.134 alin.(5) lit. f) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Direcţia 

Juridică Administraţie Locală, Secretariat. 
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P R E Ş E D I N T E             CONTRASEMNEAZĂ                                

               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

DORIN-COSMIN VASILE 

        CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ  

 

 



 

 

                          
             Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr.499/2022  

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 27 septembrie 2022 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare 

dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația Județeană de Fotbal Dolj, pentru 

desfășurarea proiectului ”Sprijinirea activității fotbalistice din județul Dolj” 

(comisia nr.1 și comisia nr.4) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului 

propriu județean pe anul 2022 a sumei de 1.037 mii lei pentru acordarea unor 

ajutoare către unele unități administrativ-teritoriale din județul Dolj având în vedere 

apariția unor situații de extremă dificultate (comisia nr.1) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj 

pe anul 2022 (comisia nr.1) 

4. Proiect  de hotărâre privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului 

Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. 

Mina” Craiova (comisia nr.4) 

5. Proiect  de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Dolj ca 

membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 

”Sf. Vasile” Craiova (comisia nr.4) 

6. Proiect  de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj ca 

membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Dolj (comisia nr.4) 

7. Proiect  de hotărâre privind  numirea reprezentanților Consiliului Județean Dolj ca 

membri în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” 

Craiova (comisia nr.4) 

8. Proiect  de hotărâre privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului 

Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special 

”Pelendava” Craiova (comisia nr.4) 

9. Proiect  de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean 

Dolj ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Craiova (comisia 

nr.4) 

10. Proiect  de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în 

grupurile de acțiune antibullying ale unităților de învățământ special de stat din 

județul Dolj  (comisia nr.4 și comisia nr.6) 

11. Proiect de hotărâre privind numirea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj, 

membri în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației din cadrul 

unităților de învățământ special de stat din județul Dolj (comisia nr.4 și comisia 

nr.6) 

12. Proiect  de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Dolj  (comisia nr.5) 



 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 

regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Servicii 

Publice și Utilități Dolj (comisia nr.3 și comisia nr.5) 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale 

din cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj  (comisia nr.3 și 

comisia nr.5) 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru 

Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman” (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Școala 

Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

17. Proiect  de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul 

de Pneumoftiziologie Leamna (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea 

Medico-Socială Amărăștii de Jos (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – 

Obedin-Mihăița-Potmelțu- Coțofenii din Dos-Scăești-Valea lui Pătru-Salcia-

Argetoaia (DJ 606C) -Iordăchești -Piria – Jud. Mehedinți, km 0+000-43+226, LOT 

2 – km 18+255 (intersecție cu DJ 606F) – km 43+226 (lim.jud.MH)” aprobat pentru 

finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 

obiectivului (comisia nr.1 și comisia nr.2) 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Dolj nr.21/2019 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor 

proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică 

”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna-Craiova”, cu modificările și 

completările ulterioare (comisia nr.2) 

21. Diverse - interpelări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


