
 

 

 

 
 

 
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 29.09.2021, ora 14.00 în Sala mare de ședințe a 

Instituției Prefectului – Județul Dolj, Calea Unirii nr.19,  Craiova,  județul Dolj.  

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

data de 29 septembrie 2021 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 

            ANDA NICOLAE                   



 

 

                         Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 404/2021  

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 29.09.2021 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2021 (comisia 

nr.1 și comisia nr.4) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Unității Medico-Sociale Amărăștii de Jos, finanțat de la bugetul de stat, prin Direcția 

de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al 

Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 (comisia 

nr.1 și comisia nr.4) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Unității Medico-Sociale Brabova, finanțat de la bugetul de stat, prin Direcția de 

Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului 

Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Unității Medico-Sociale Bechet, finanțat de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate 

Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu 

sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Unității Medico-Sociale Cetate, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului 

propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 

(comisia nr.1 și comisia nr.4) 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Unității Medico-Sociale Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului 

propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 

(comisia nr.1 și comisia nr.4) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Unității Medico-Sociale Plenița, finanțat de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate 

Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu 

sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Unității Medico-Sociale Sadova, finanțat de la bugetul de stat, prin Direcția de 

Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului 

Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 



 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia 

nr.6) 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Muzeului de Artă Craiova, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Bibliotecii Județene 

”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia 

nr.4) 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Centrului Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Dolj, finanțat din bugetul propriu județean, pe anul 

2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă 

Dolj, pentru anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și 

Fundația – Revista Scrisul Românesc în vederea realizării proiectului ”Colocviile 

tematice Scrisul Românesc – 2021, Ediția a XVI-a” (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și S.C. 

AIUS PrintEd S.R.L., în vederea realizării proiectului ”Cultura la ea acasă – 

Centenarul nașterii lui Adrian Marino  (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și 

Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” – Filiala Județului Dolj ”Frații 

Buzești” în vederea organizării unor activități cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei 

Române și Zilei Naționale a României (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

20. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, 

alocate județului Dolj la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene (comisia nr.1) 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj, pe 

anul 2021 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2021 

(comisia nr.1) 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării U.A.T. Județul Dolj în Sistemul 

național electronic de plată online și înrolarea în sistemul Ghișeul.ro (comisia nr.1 și 

comisia nr.3) 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj (comisia nr.5 și comisia nr.6) 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul 

Olteniei Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții 

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



 

 

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

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții 

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

28. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la Societatea 

pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în adunarea generală ordinară 

a acționarilor unele măsuri (comisia nr.3 și comisia nr.6) 

29. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc 

Turism S.A. Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele 

măsuri (comisia nr.3 și comisia nr.6) 

30. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc 

Industrial Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor unele 

măsuri (comisia nr.3 și comisia nr.6) 

31. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. High-

Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor 

unele măsuri (comisia nr.3 și comisia nr.6) 

32. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. 

Compania de Apă ”Oltenia” S.A. să aprobe unele măsuri în Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor din luna octombrie 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

33. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor ca 

administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome 

Aeroportul Internațional Craiova (comisia nr.3) 

34. 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 și comisia nr.5) 

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

membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” 

Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

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

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

Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

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

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

Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

38. 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 și comisia nr.5) 

39. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Dolj 

ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Craiova (comisia nr.4 și 

comisia nr.5) 

40. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în 

comisiile tematice de lucru ale Adunării Regiunilor Europene (comisia nr.6) 

41. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj, în 

calitate de consilieri responsabili cu afacerile UE, în cadrul Rețelei europene a 

consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene (comisia nr.6)  



 

 

42. Proiect de hotărâre privind concesionarea către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ca 

bunuri de retur, a unor rețele de alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră și 

pluvială, hidranți interiori și exteriori, aflate în domeniul public al județului Dolj și în 

administrarea Consiliului Județean Dolj, situate în Craiova, Calea București, nr.325C 

(comisia nr.1 și comisia nr.3) 

43. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Dolj în domeniul 

public al statului, a unor sectoare din drumurile județene DJ 643F și DJ 641, acestea 

fiind afectate de lucrarea de utilitate publică de interes național ”Drumul expres 

Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente”, lot.1, județul Dolj (comisia nr.2) 

44. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile 

aflate în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Craiova (comisia nr. 3)  

45. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 

40 mp, aflat în domeniul public al Județului Dolj, situat în localitatea Cârcea, Calea 

București, cartier blocuri aviatori (comisia nr.1) 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.4 la Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr.265/12.12.2019 privind procedura de expropriere a 

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

publică ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna – Craiova” (comisia nr.2 și 

comisia nr.6) 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență a 

persoanelor pentru localitatea Desa (comisia nr.3) 

48. Diverse – interpelări 

 

 

 


