
 

 

 

 
 

 
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 19 aprilie 2022, ora 14.00 în Sala de 

şedinţe nr.1 a Consiliului Judeţean Dolj, Calea Unirii nr.19, Craiova, judeţul Dolj. 

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

din data de 19 aprilie 2022 este înscris în anexa care face parte integrantă din 

prezenta dispoziție. 

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

consilierilor județeni prin afișarea 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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        Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 193/2022 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 19 aprilie 2022 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare dintre 

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, Banca Mondială, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj şi Consiliul Judeţean 

Dolj privind implementarea proiectului „Modernizarea sistemului de evaluare 

a dizabilităţii din România” (comisia nr.1 şi comisia nr.6) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării şi a protocolului de cooperare 

dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean 

Dolj şi Grupul de Acţiune Locală „GAL” Calafat, în parteneriat cu Asociaţia 

Patronatul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (PLIMM) Calafat în 

vederea organizării evenimentului ”Comemorarea dobândirii Independenţei de 

Stat a României” (comisia nr.1 şi comisia nr.4) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării şi încheierii unui protocol de 

colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul 

Judeţean Dolj şi Institutul de Sociologie al Academiei Române pentru 

realizarea proiectului pilot „Analiză socială şi măsuri pentru ameliorarea 

fenomenelor de declin demografic, îmbătrânirea şi migraţia şi reducerea 

riscului de dispariţie a comunităţilor rurale şi mic urbane din judeţul Dolj. 

Fundamentare şi propuneri de proiecte integrate” (comisia nr.1 şi comisia 

nr.4) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării şi a protocolului de cooperare 

dintre Judeţul Dolj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj pentru organizarea 

Olimpiadei Naţionale de Limba şi Literatura Franceză şi a Olimpiadei 

Naţionale pentru Educaţie Tehnologică şi Aplicaţii Practice (comisia nr.1 şi 

comisia nr.4) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului şi încheierii unui acord 

de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Dolj prin 

Consiliul Judeţean Dolj şi Universitatea din Craiova în vederea implementării 

proiectului „Înfiinţarea unei structuri de afaceri şi specializare inteligentă în 

domeniul „ITC şi Digitalizare” în incinta imobilului Parc Tehnologic 

Universitar IT (Bloc S 200)” (comisia nr.1 şi comisia nr.4) 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului 

Dolj pe anul 2022 (comisia nr.1) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Documentaţiei pentru elaborarea şi 

prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări 

nerambursabile din fondurile bugetului judeţului Dolj alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes judeţean pentru anul 2022”  (comisia nr.1) 



 

 

8. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor locale şi a amenzilor, aplicabile în 

anul fiscal 2023 care intră în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean 

Dolj, precum şi adoptarea unor taxe (comisia nr.1 şi comisia nr.4) 

9. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Judeţului Dolj la S.C. 

High-Tech Industry Park Craiova S.A. să aprobe în Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor modificarea organigramei, statului de funcţii şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare (comisia nr.3 şi comisia nr.5) 

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Judeţului Dolj la S.C. 

High-Tech Industry Parc Craiova S.A. să voteze în Adunarea Generală 

Extraordinară a Acţionarilor luarea unor măsuri (comisia nr.1 şi comisia nr.3) 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciţilor 

Judeţului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru a aproba în 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor unele măsuri (comisia nr.1 şi 

comisia nr.3) 

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Judeţului Dolj la S.C. 

Parc Turism SA pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor situaţiile financiare pe anul 2021 şi descărcarea de gestiune  a 

administratorilor (comisia nr.1 şi comisia nr.3) 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciţilor 

Judeţului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea 

Generală Extraordinară a Acţionarilor actul constitutiv actualizat al societăţii 

(comisia nr.1 şi comisia nr.3)  

14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciţilor 

Judeţului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor societăţii indicatorii de performanţă financiari şi 

nefinanciari ai administratorilor neexecutivi pentru anul 2022 (comisia nr.1 şi 

comisia nr.3) 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei echipei intersectoriale 

locale pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă (comisia nr.6) 

16. Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcţii situate în Municipiul 

Craiova, Bulevardul Ştirbei Vodă, Nr.9, din domeniul public în domeniul 

privat al Judeţului Dolj, în vederea desfiinţării (comisia nr.1) 

17. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit în 

favoarea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. asupra unui teren în 

suprafaţă de 13.210 mp  aparţinând domeniului privat al Judeţului Dolj  

(comisia nr.1 şi comisia nr.3) 

18. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit în 

favoarea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. asupra unui imobil teren 

în suprafaţă de 20.876 mp aparţinând domeniului privat al Judeţului Dolj 

(comisia nr.1) 

19. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil teren în suprafaţă de 1.468 

mp, din domeniul public al Judeţului Dolj şi din administrarea Consiliului 

Judeţean Dolj în domeniul public al statului, în scopul realizării obiectivului 

de investiţie „Amenajare intersecţie cu sens giratoriu DN 65 km 6+000, 

intersecţie cu DN 65F km 0+000" (comisia nr.1 şi comisia nr.2) 



 

 

20. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe termen limitat, a unor 

bunuri ce aparţin domeniului privat al judeţului Dolj către Societatea pentru 

Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. (comisia nr.1 şi comisia nr.3) 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru 

Unitatea Medico-Socială Cetate (comisia nr.4 şi comisia nr.5) 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru 

Unitatea Medico-Socială Sadova (comisia nr.4 şi comisia nr.5)  

23. Proiect de hotărâre privind aderarea Consiliului Judeţean Dolj la Asociaţia de 

Acreditare din România – RENAR (comisia nr.1 şi comisia nr.2) 

24. Diverse  - interpelări 


