
1 

 

 

PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 29.09.2021 

 

 

 

 

Şedinţa se desfășoară cu participare fizică și este deschisă de domnul Dorin 

Cosmin Vasile, Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.  

Din cei 36 de consilieri județeni lipsesc: Badea Marian și Văduva Fănel. 

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua, stimați colegi! Suntem la ședința ordinară 

din luna septembrie. Avem o ordine de zi mai bogată. Așa se adună uneori după ce 

trece perioada de vară. 

Supun aprobării dvs. procesele-verbale ale celor două ședințe din luna august: 

ședința extraordinară a Consiliului Județean Dolj din data de 19.08.2021 și ședința 

ordinară a Consiliului Județean Dolj din data de 26.08.2021 

Cine este pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vă consult dacă cu privire la ordinea de zi sunt 

observații? Nu sunt. 

 Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate ordinea de zi prezentată 

(35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Intrăm în ordinea de zi și la punctul 1 avem: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 
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Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 2 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 3 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 4 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 5 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 6 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 
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Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 7 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 8 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 



5 

 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Trebuie să facem asta pentru că nu este suficient ce 

primesc aceste UMS-uri, sunt 7. Cel mai mare număr de UMS-uri este în județul Dolj 

și costul standard este nemodificat din 2009 dacă nu mă înșel. Chiar dacă primim bani 

pe costul standard, așa este și la UMS-uri așa este și la DGASPC, nu este suficient 

pentru a fi susținute. Ca să vă dau un exemplu alocația de hrană pentru un bolnav 

internat la UMS-uri este 16 lei pentru 3 mese pe zi. Cu 16 lei ce poți să dai la 3 mese? 

Înseamnă 5 lei și ceva de masă. Dacă nu ar fi susținerea Consiliului Județean ar lua un 

măr și o ciorbă. Dar am tot făcut propuneri, facem în continuare la toate guvernele din 

2009 până acum. Poate odată va fi și costul standard adus la zi.  

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 9 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 10 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei 

Craiova, pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Domnul Călin. Pot să-l invit și pe 

domnul Ridiche. 

Dl. Cosmin Călin: Mulțumesc. Se pare că la Muzeul Olteniei deja intrăm în 

fiecare an în aceeași poveste. Luăm niște bani îi punem de o parte și la rectificare îi 
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dăm în altă parte. Am vorbit la toate ședințele, la cea de buget din păcate am lipsit, 

poate ne explică domnul Ridiche de ce se dau acești bani de aproape 1.600.000 de lei 

înapoi. De fiecare dată când face bugetul se pun la alte cheltuieli, nu ne spune ce face 

cu ele, o sumă minimă de 10-11 miliarde de lei pe care după aceea nu o cheltuie și o 

dă înapoi la rectificare. Chiar așa în fiecare an aceeași poveste? Executivul ar trebui să 

ia în discuție această poveste. Este pandemie, știați că o să fie pandemie, o să fie 

pandemie și la anul. Trebuie să faceți buget și pentru anul viitor. Haideți să punem o 

sumă acolo care să fie rezonabilă. Eu o să fiu cel mai mare susținător al 

dumneavoastră când o să veniți la rectificare și o să spuneți că vreți să faceți ceva. 

Dacă o să aveți nevoie de bani la rectificare o să vă dăm bani. Haideți să nu mai 

blocăm în fiecare an aceste sume la bugetul dumneavoastră în loc să dăm unde avem 

nevoie. Să ducem banii aceștia să-i folosim în altă parte. Dacă ni-i dați la rectificare o 

să umplem niște găuri, nu o să mai putem face nimic. Nu pot să scot la licitație nimic, 

nu pot face nimic de acum încolo. În fiecare an dumneavoastră blocați în jur de 

11,12,13, depinde de an, acum 16 miliarde de lei. Dacă luăm din urmă nu este an în 

care să nu se întâmple chestiunea asta. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Eu vă răspund parțial. Să știți că grosul sumei de 12 

miliarde era obligat să-i dea înapoi pentru că dacă vă aduceți aminte, cu siguranță vă 

aduceți aminte, noi la începutul anului, prin buget, i-am alocat 12 miliarde pentru că 

era suma pentru cheltuielile de achiziție a proiectului european pe INTERREG. Am 

câștigat un proiect pe INTERREG. Ei de 200 000 de euro au cumpărat echipamente 

după care au cerut rambursare. A venit rambursare de la Uniunea Europeană și acum 

ni-i dau înapoi. 12 miliarde din cei 15. Ceilalți 300.000 lei vă explică dumnealui, dar 

1.200.000 lei sunt rambursările pe proiectul european, cel cu totemuri și aparatură pe 

secția de Științele Naturii la Casa Băniei. Restul cheltuielilor, dumneavoastră știți de 

ce n-ați făcut, îi răspundeți domnului consilier. 

Dl. director Florin Ridiche: Bună ziua! Restul cheltuielilor sunt în valoare de 

360.000 de lei, dintre care 200.000 de lei de la cheltuielile cu personal.  De la 

cheltuielile de personal deoarece au fost foarte multe persoane care au intrat în 

concediu medical, care s-au pensionat anticipat pe caz de boală și sunt și persoane care 

au intrat în concediu fără plată. S-a întâmplat, noi ne-am prognozat cheltuielile cu 

personalul având în vedere tot personalul. Au apărut diverse schimbări de-a lungul 

anului. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim.  

Dl. director Florin Ridiche: 140.000 sunt de la ”bunuri și servicii” datorită 

economiilor de la serviciile de mentenanță. Aici sunt economii realizate pentru că 

perioada serviciilor de mentenanță a fost mai scurtă.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim. Ideea domnului consilier este că nici noi 

nu vrem să mai avem blocați banii. La începutul anului știți cine face vârsta de 

pensionare. Sunt și lucruri inerente, se întâmplă si concedii medicale, dar totuși știm ce 



7 

 

nevoie avem de ocupare a posturilor și ce posturi vor fi eliberate. Ar fi culmea să nu 

știm cine se pensionează sau cine îndeplinește vârsta standard. Mulțumim.  

Mai sunt alte observații? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 11 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Dolj, pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 12 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă 

Craiova, pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 13 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, 

pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 14 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv 

Județean Știința ”U” Craiova, pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 15 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Să-i felicităm pe colegii de la CJRAE care au câștigat un proiect european. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 16 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 17 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 18 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Doresc să salut prezența în sală a domnilor profesori, printre ultimii mohicani. 

Scrisul Românesc și Mozaicul sunt reviste de tradiție care au ținut sus cultura în 

România, nu doar în Dolj. Sunt alături de noi. Ne bucurăm că sunt alături de noi și le 

dorim putere de muncă în continuare. În perioada următoare vom vrea să fim în 

continuare alături de aceste publicații.  

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 19 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Domnul consilier Călin. 

Dl. Cosmin Călin: Mulțumesc. După cum știți, de-a lungul timpului, consiliul 

județean când acorda aceste ajutoare către anumite asociații, acordam la toți aceeași 

sumă. Uitându-mă pe rapoartele de specialitate am observat că la cele două edituri am 

acordat 9.500 de lei și lor le-am dat doar 9.000 de lei. Ideea era să dăm la toți la fel, să 

nu fie discuții așa cum am făcut de fiecare dată. Să dăm la toți 9.500 lei. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sigur. E ok. Nu cred că este cineva împotriva acestei 

diferențe care este infimă. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul domnului 

consilier Cosmin Călin: suma acordată asociației să fie 9.500 de lei. Cine este pentru? 

– 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu amendamentul adus ( 35 de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 20 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 21 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil cu un amendament: 

“In anul 2021 s-au alocat, în cadrul capitolului 66.02 Sănătate, transferuri pentru 

finanțarea investițiilor la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, din care, pentru 

poziția „Instalație de detecție și semnalizare la incendiu”, suma de 510 mii lei. 

Cu adresa nr. 40556/24.09.2021 Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a 

solicitat următoarele: 

• modificarea denumirii poziției „Instalație de detecție și semnalizare la incendiu” în 

„Proiectare sistem de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu” și 

diminuarea acesteia cu suma de 262 mii lei, valoarea acesteia fiind de 248 mii lei 

(deoarece valoarea de 510 mii lei este insuficientă pentru realizarea instalației de 

detecție și semnalizare la incendiu); 

• alocarea sumei de 262 mii lei pentru următoarele poziții noi: 
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- Proiectare și execuție traseu de alimentare și distribuție oxigen secția de 

neurologie etaj 9-60 mii lei; 

- Proiectare și execuție alimentare cu energie electrică a rampelor de oxigen secția 

de neurologie etaj 9-60 mii lei; 

- Lucrare de alimentare cu energie electrică a rampelor medicale din USTACC 

etaj 4-61 mii lei; 

- Lucrare de alimentare cu energie electrică a traseului de alimentare e» oxigen 

medical ATI etaj 4 Covid - 4 mii lei; 

- Centrală termică pentru hangar aeroport (autorizație de funcționare și instalare 

inclusă) - 6 mii lei; 

- Stație de clorinare - 71 mii lei. 

Lista sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2021, pe grupe de investiții și 

surse de finanțare se va modifica în mod corespunzător.” 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim. Ca să sintetizez, din cei 510.000 de lei pe 

care i-am alocat la începutul anului, spitalul dorește să modifice o listă de obiective în 

limita sumei alocate: să ducă oxigenul spre neurologie la 9, alimentare cu energie 

electrică și altele. I-am lăsat să mute banii, au o situație destul de grea. În limita acelei 

sume și-au modificat lista obiectivelor de investiții. Ca și o mică completare la acest 

punct din rectificarea de buget, 32 de miliarde de lei vechi au fost retrase, 16 miliarde 

pe cornul și laptele și 16 miliarde pe sumele care finanțau căminele pentru persoane cu 

dizabilități. 80 de miliarde de lei vechi au venit cote din TVA pentru drumurile 

județene. De asemenea, pe perioada verii, județul Dolj a avut un grad de încasare mai 

ridicat pe cote IVG, încă 9 milioane de lei, bani pe care îi revedeți în modul în care 

sunt repartizați. Acești 9 milioane lei din cote IVG pe care i-am adus în plus se duc 

către protecția copilului. Încă nu este rezolvată problema acolo, este făcută o solicitare 

la Guvern. Împreună cu domnul prefect am făcut-o la începutul săptămânii. Sperăm să 

putem ține ultimele 3 luni la nivel de salarizare din fondurile care ar trebui să ne vină 

de la Guvern. 

Bineînțeles, în lista de intervenții, am prevăzut și un mixer cu cameră mobilă, 

zoom și tot felul de alte funcții pentru implementarea proiectului propus de colegul 

nostru, Marian, ca atunci când ne mutăm în sala noastră să putem oferi transmisiuni 

live. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul adus de 

comisia nr.1. Cine este pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu 

sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu amendamentul propus de comisia nr.1 (35 de voturi). 
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* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 22 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Noi am și lansat ieri noul portal al consiliului 

județean. Se poate elibera orice document prin semnătură electronică direct din 

aplicație. De asemenea, prin Ghișeul.ro poți să plătești si taxe pentru eliberare de 

adeverințe, pentru urbanism.  

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 23 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Dolj. 

Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil cu un amendament: 

„Având în vedere solicitarea Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția 

Copilului Dolj nr. 22103 din 29.09.2021, Comisia de specialitate Nr.5 - "Administrație 

publică locală, apărarea ordinii publice, relații cu societatea civilă, relații externe" a 

avizat modificarea statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj, cu următorul amendament: 

Statul de funcții înaintat spre aprobare prin Proiectul de Hotărâre nr. 23 de pe 

ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 29.09.2021 

privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Dolj se completează cu următoarea modificare: 

- transformarea unei funcții contractuale de execuție vacantă de consilier juridic, 

studii superioare, gradul profesional II, în consilier juridic, studii superioare, gradul 

profesional IA.”  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil cu același amendament. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: De la II la 1A e promovare cum ar veni.  
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Dna. Mihaela Jianu: Are și o fundamentare? 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Probabil de la gradul II la gradul I este o promovare de 

treaptă. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul prezentat. 

Cine este pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu amendamentul adus ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 24 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 25 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Școala Populară 

de Arte și Meserii ”Cornetti”. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 26 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea Medico Socială 

Amărăștii de Jos. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 27 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Unitatea 

Medico-Socială Sadova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 28 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Urmează câteva puncte similare și anume trebuie să votăm componenta variabilă 

a administratorilor atunci când își îndeplinesc criteriile de performanță. Practic până 
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acum a fost 3125 de lei de brut. Rămâne la fel. Bănuiesc că nu o mărim acum. Cu 

amendamentul să fie identică ca până acum vă supun votului. Cine este pentru? – 35 

de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu propunerea făcută 35 de voturi). 

 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 29 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu același amendament propus 

la punctul 28. Cine este pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu 

sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu amendamentul adus ( 35 de voturi). 

 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 30 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu  același amendament propus 

la punctul 28. Cine este pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu 

sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu amendamentul adus ( 35 de voturi). 

 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 31 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții?  

Dl. Cosmin Călin: Mulțumesc. Nu are legătură strict cu punctul, are legătură cu 

societatea. Zilele trecute am aflat, știți foarte bine că la un moment dat s-a făcut o 

restructurare la High-Tech, cu care nu am fost de acord, ne-am abținut, am spus de 

atunci că nu este în regulă ca pentru a scăpa de un om să desființezi niște posturi. Între 

timp, înțeleg s-a pierdut în instanță în primă fază și a devenit executorie, deja i s-au dat 

banii înapoi, în jur de 80.000 de lei. Este a doua oară când se întâmplă chestia asta. 

Prima dată s-a întâmplat la Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor 

Dolj și atunci am spus că nu este în regulă, atunci era vorba de postul de director. S-a 

mers până la capăt, s-a pierdut în instanță, s-a întors director și s-a dat 1 milion și ceva 

de lei înapoi. Am solicitat încă de atunci să ne spună cine s-a făcut vinovat de această 

chestiune și cine ar trebui să fie tras la răspundere pentru acești bani, n-am primit 

răspuns nici până acum. Solicit domnului director, nu cred că este, să ne facă un raport 

scris cu toate etapele pe care le-a dus până când a desființat aceste posturi și a 

schimbat această organigramă, toate avizele, cine și-a dat avizele pe ele pentru că nu se 

poate ca fiecare să facă ce vrea în aceste societăți care sunt în subordinea noastră și să 

nu răspundă nimeni. Este al doilea caz, eu cred că ar trebui și noul secretar general să 

îi transmită. Nu este în regulă să mergem înainte așa. Trebuie să răspundă cineva și de 

aceste chestiuni care se fac eronat. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim. Îi transmitem să avem raportul scris pentru 

ședința următoare. Sunt alte intervenții?  

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu același amendament propus 

la punctul 28. Cine este pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu 

sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu amendamentul adus ( 35 de voturi). 

 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 32 avem: 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. 
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Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 33 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 34 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Propuneri? 

Dl. Cosmin Călin: Mulțumesc. Propunerea noastră este dl. Vava Marin. 

Dl. Mihail Neațu-Breciugă: Propunerea noastră este dna. Cristea Cristina – 

Alexandra. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim. Ca și procedură, pentru că o să urmeze 

mai multe asemenea proiecte, dacă este o singură propunere pe un loc să agreăm să 

votăm cu toții deschis, dacă sunt mai multe propuneri pe un singur loc să votăm secret. 

Supun votului dvs. această procedură. Cine este pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – 

nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 



19 

 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate procedura de vot propusă 

mai sus ( 35 de voturi). 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcute. Cine este 

pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu propunerile făcute ( 35 de voturi). 

 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 35 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Propuneri? 

Dna. Anișoara Stănculescu: Mulțumesc. Propunerea noastră este Zmărăndache 

Mihaela – Cristina. 

Dl. Cosmin Gîdea: Propunerea noastră este dl. Petculescu Vasile. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcute. Cine este 

pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu propunerile făcute ( 35 de voturi). 

 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 36 avem: Proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentanților Consiliului Județean Dolj ca membri în Consiliul de 

Administrație al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” Craiova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Propuneri? 

Dl. Cosmin Călin: Mulțumesc. Propunerea noastră este Mărgărit Dorin-

Constantin. 

Dl. Mihail Neațu-Breciugă: Propunerea noastră este Panait Nadia-Alina. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcute. Cine este 

pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu propunerile făcute ( 35 de voturi). 

 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 37 avem: Proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentanților Consiliului Județean Dolj ca membri în Consiliul de 

Administrație al Liceului Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Propuneri? 

Dna. Anișoara Stănculescu: Mulțumesc. Propunerea noastră este Gogonea 

Victor Cristinel. 

Dl. Cosmin Gîdea: Propunerea noastră este Enache Constantin- Cătălin. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcute. Cine este 

pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu propunerile făcute ( 35 de voturi). 

 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 38 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Propuneri? 

Dl. Mihail Neațu-Breciugă: Propunerea noastră este Durle Dumitru Cosmin. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea făcută. Cine este 

pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 
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    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu propunerea făcută ( 35 de voturi). 

 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 39 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Dolj ca membru în 

Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Craiova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Propuneri? 

Dl. Mihail Neațu-Breciugă: Propunerea noastră este Neațu Mădălina – Carmen. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sper că nu aveți o legătură de rudenie că sunteți în 

conflict de interese. 

Dl. Mihail Neațu-Breciugă: Nu avem nicio legătură. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile de mai sus. Cine 

este pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu propunerea făcută ( 35 de voturi). 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 40 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în comisiile tematice de 

lucru ale Adunării Regiunilor Europene. 

Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții?  

Dl. Marian Irinei: Mulțumesc. Domnule președinte, stimați colegi, aș vrea ca 

înainte de a trece la nominalizări și la propuneri pentru colegii desemnați pentru a face 

parte din Adunarea Regiunilor Europene ca și reprezentanți permanenți ai Consiliului 

Județean și supleanți, să țineți cont de o recomandare, vă spun în cunoștință de cauză, 

știți foarte bine sunt la al treilea mandat de consilier județean și vin după un mandat de 

4 ani de zile ca reprezentant al Consiliului Județean Dolj în Adunarea Regiunilor 

Europene ca și membru al comisiei nr. 2. Sunt 3 comisii în cadrul Adunării Regiunilor 

Europene. Vă rog să țineți cont de o recomandare, ca urmare a experienței pe care am 

avut-o timp de 4 ani de zile în cadrul acestei organizații politice, în ideea de a profita 

de ceea ce am reușit noi în 4 ani de zile să facem acolo. Când spun noi, mă refer la toți 

cei care am fost prezenți. Aici aș nominaliza-o chiar și pe colega noastră Olimpia 
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Neagoe care a reușit în mandatul trecut, am susținut-o, am fost unul dintre negociatori 

dacă vreți, cunoscându-mă foarte bine cu președintele Magnus Berntsson și cu 

secretarul general Mathieu Mori. Am susținut-o pentru a ocupa o poziție de președinte 

a unui grup de lucru din cadrul primei comisii: Dezvoltare Rurală. Cei care ați mai fost 

la Adunarea Regiunilor Europene știți foarte bine, acolo discuțiile sunt exclusiv în 

limba engleză. Noi nu beneficiem de translator sub nicio formă. De aceea 

recomandarea mea este, vă spun cum se întâmplă de regulă și la celelalte consilii 

județene, ca cei nominalizați să stăpânească foarte bine limba engleză. La celelalte 

consilii să știți că după ce sunt nominalizați respectivii, aceștia își fac o prezentare în 

limba engleză în fața tuturor colegilor. Abia apoi obțin votul colegilor din Consiliul 

Județean. În altă ordine de idei vă spun, este păcat să nu profităm de ceea ce am 

obținut noi până acum. Există un vicepreședinte al primei comisii Economie și 

Dezvoltare Rurală, Gabriel Ilivoiu de la Timișoara care a reușit să atragă nenumărate 

proiecte pentru Consiliul Județean Timiș. De asemenea, colegii noștri de la 

Maramureș. Noi am reușit, am avut și 2 proiecte pe care le-am prezentat acolo: 

Managementul Deșeurilor și Situația Pădurilor din România. Am avut și invitați de la 

Ministerul Mediului din Slovacia. Repet, în acord cu doamna Olimpia Neagoe, care a 

fost în permanență acolo. De aceea recomandarea pe care v-o fac azi este să 

nominalizați niște persoane care stăpânesc foarte bine limba engleză și care să fie în 

permanență acolo ori de câte ori sunt aceste ședințe ale comisiei. Ele sunt: comisia de 

primăvară și toamnă. Pe lângă acestea sunt acele comisii extraordinare ori de câte ori 

sunt de prezentat proiecte. Vă rog să țineți cont de această recomandare pentru că altfel 

o nominalizare a unei persoane care nu merge în permanență acolo ca să asigure o 

continuitate nu reprezintă decât un turism. Mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vă mulțumesc și eu. Bineînțeles că trebuie să ținem 

cont de o continuitate, de comunicare, de cunoaștere a fenomenului. Este foarte 

important să avem un feed-back despre ce se întâmplă în Uniunea Europeană, despre 

ce se întâmplă la nivelul celorlalte regiuni. AER-ul nu înseamnă doar regiuni din 

Uniunea Europeană, sunt și din țări care nu sunt în Uniunea Europeană, inclusiv 

Ucraina sau Serbia. Tocmai de aceea am vorbit cu fiecare lider de grup al partidelor 

care sunt reprezentate în Consiliul Județean. Tocmai pentru că sunt 10 regiuni membre 

în Adunarea Regiunilor Europene și sunt conduse de diverse formațiuni politice am zis 

să avem o reprezentare de la nivelul fiecărui grup politic care este reprezentat în 

consiliul județean. De asemenea vom avea și o relaționare la nivelul ARE, este normal 

să fie din tot spectrul politic, nu supunem la vot și ia toate comisiile partidul care are 

cele mai multe voturi. Am vorbit cu fiecare lider de grup, le-am spus despre părerea 

mea. Bineînțeles că fiecare grup are responsabilitatea să trimită acolo oameni pregătiți 

pentru că nu se face doar grupul respectiv de râs dacă trimite pe cineva mai puțin 

pregătit. De asta am lăsat la latitudinea fiecărei formațiuni să aibă această 

responsabilitate de a desemna oameni pregătiți în comisiile ARE și bineînțeles am și 
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vrut să fie de la aproape toate formațiunile membri în aceste comisii, tocmai pentru a 

avea o reprezentabilitate de la nivelul întregului spectru politic. Fiecare partid are 

corespondență oarecum în Uniunea Europeană. Mai nou, ați văzut și verzii ce scor au 

luat în Germania, noi avem aici o echipă roșu-verde.  

Dl. Marian Irinei: Mai am o completare. Să ținem cont, trebuia să punctez și 

lucrul acesta, mi-a scăpat domnule președinte, România are 18 în total Consilii 

Județene. Noi suntem cei mai mari contribuitori, avem o cotizație de aproape 4 000 de 

euro anuală. Suntem respectați acolo datorită interesului masiv pe care îl manifestă 

prin înscrierea în aceste organizații și de aceea eu zic că trebuie să ținem cont de lucrul 

acesta. Să ne menținem această poziție respectabilă pe care o avem în cadrul Adunării 

Regiunilor Europene. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Așa este și normal, așa și trebuie. Știți că și eu am fost 

votat membru supleant în Comitetul European al Regiunilor, care este organismul care 

chiar are avize obligatorii pentru Parlamentul European. Și cu mențiunile propuse de 

colegul nostru aș cere propuneri din partea grupului de consilieri pentru comisia 1: 

Economie şi Dezvoltare Regională. 

Dl. Cosmin Călin: Mulțumesc. Propunerile noastre sunt: Călin Cosmin Petruț și 

Triță Dan Alexandru. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mai sunt propuneri pentru comisia 1? Nu sunt. Pentru 

comisia 2 propuneri? Doamna Stănculescu. 

Dna. Anișoara Stănculescu: Mulțumesc. Propunerile noastre sunt: Stănculescu 

Anișoara și  Bosoancă Silviu Cosmin. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mai sunt propuneri pentru comisia 2? Nu sunt. Pentru 

comisia 3: Cultură, Educație, Tineret aștept propuneri. 

Dl. Cosmin Gîdea: Mulțumesc. Propunerile noastre sunt:  Nisipeanu Marian și 

Gîdea Constantin Cosmin. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mai sunt propuneri pentru comisia 3? Nu sunt. 

Continuăm aceeași procedură dacă sunteți de acord ca și pentru punctele cu 

consiliile de administrație. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcute. Cine este 

pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu propunerile făcute ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 41 avem: 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. 
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Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Aștept propuneri. 

Dl. Mihail Neațu-Breciugă: Propunerile noastre sunt: subsemnatul, Neațu 

Breciugă Mihail Adrian și supleant  Bărăgan Stelian. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mai sunt propuneri? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcute. Cine este 

pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu propunerile făcute ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 42 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 43 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 
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    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 44 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 45 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 46 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 6 cum a avizat? 
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Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 47 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru 

localitatea Desa. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: La diverse aș avea eu 3 scurte informări către 

dumneavoastră. Bineînțeles și dumneavoastră dacă aveți. 

 Conform codului administrativ pentru fiecare delegație pe care o avem în afara 

țării trebuie făcută o informare care trebuie adusă la secretarul general. De asemenea, în 

ședință, persoanele care au efectuat acea delegație trebuie să facă o informare, nu doar 

scris. Pot să spun că luna trecută și luna aceasta au fost 2 deplasări: la Cimișlia 

împreună cu domnul Neațu, domnul Cosmin Călin și domnul Durle, la raionul cu care 

suntem înfrățiți. Am reluat legăturile, este o nouă conducere, au fost alegeri. Continuăm 

împreună cu ei. A fost un ecou deosebit când noi în 2019 am finanțat lucrări la clinica 

de chirurgie, chiar cea mai mare investiție făcută din alte fonduri decât ale raionului. 

Niciodată nu au atras atâția bani, nici măcar de la guvernul lor. I-am invitat și la noi, o 

să ajungă.  Sunt frații noștri, vom continua și sunt convins că și în viitor dacă reușim să-

i ajutăm vom încerca. Au un raion mic de circa 70000 de locuitori, dar inimoși și până 

la urmă de-ai noștri.  

 De asemenea, în Polonia, a avut loc un forum economic, la care am participat cu 

o serie de colegi. Forum economic, cel mai mare din zona aceasta a Europei, cu 

participanți din foarte multe țări, cu prim-miniștrii, miniștrii de externe. Unul din 

motive a fost întâlnirea cu mareșalul voievodatului Manturia din nordul Poloniei. Am 

inițiat împreună cu ambasada României încă din iarnă procedura firească de înfrățire cu 
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acest voievodat. O să mai avem o vizită la dumnealor și o să vină și dumnealor la noi. 

Este un voievodat de 1500000 de locuitori cu dezvoltare economică puternică. Este o 

întreagă strategie a Ministerului de Externe de a aduce cât mai multe astfel de 

cooperări. Polonia este un exemplu de bună practică pe ce înseamnă proiecte europene 

și cred că avem de învățat de la ei. Informările tuturor consilierilor care au participat la 

aceste întâlniri le-au depus deja la secretarul general. Sunt la dispoziția dumneavoastră 

pentru alte detalii, trebuie doar să le solicitați. 

 O altă informare este că împreună cu președinții consiliilor județene din Gorj și 

Hunedoara am semnat un memorandum pentru că hotărârea și aprobarea pe care o să o 

am de la dumneavoastră ca împreună să formăm o asociație de dezvoltare 

intercomunitară. Suntem 3 județe care suntem vecine și suntem 3 județe din cele 6 

eligibile pe Planul Național Privind Tranziția Justă. Acesta este principalul motiv 

pentru care vrem să ne asociem, acele 2.100.000.000 lei să poată fi mai ușor accesibile. 

O structură de 1.300.000 de locuitori are altă trecere atât la Banca Mondială cât și la 

Uniunea Europeană la comisie și bineînțeles pe tot ce înseamnă o strategie comună 

pentru acele fonduri care vor fi puse la dispoziție pe fondul de tranziție justă. În 

perioada următoare o să venim cu statutul, cu propunerea de asociere să o dezbatem în 

consiliu și bineînțeles să-i dăm girul sau dacă considerăm putem să nu. Sunt convins că 

acest fel de asocieri sunt benefice.  

 A treia informare. O nouă strategie a Uniunii Europene înseamnă și grupurile de 

cooperare teritorială. Grupurile de cooperare teritoriale sunt formate din unități 

administrative pe principiul grandurilor actuale, dar din mai multe țări. Vrem să punem 

bazele unui sistem de comunicare cu 30 de astfel de entități din 6 țări. Să facem un 

CET, așa este prescurtarea, un grup teritorial de cooperare economică cu districtele din 

nordul Bulgariei, cu municipalitățile din Serbia, vecinii Dunării, cu municipalități 

pentru că Serbia nu are structuri județene, ci municipalități, continuând cu 

municipalități din Croația, Slovenia și Muntenegru. Sunt aproximativ 30 de unități 

administrative. Săptămâna viitoare dacă nu intrăm în pandemie ne vedem fizic la 

Craiova, dacă nu probabil ne vedem online, să semnăm un prim memorandum. 

Bineînțeles, avem avizul de principiu și urmează ca toate actele să fie avizate de 

Ministerul Dezvoltării Regionale, așa este procedura. Sunt fonduri europene care sunt 

cu aplicabilitate direct pe comisie  și vrem să fim eligibili pe tot ce înseamnă 

oportunitate de finanțare. 

 Ultima informare este că și noi pregătim pe Anghel Saligny proiecte, la două 

dintre ele dumneavoastră le-ați avizat indicatorii tehnico-economici. Dar oricum, atunci 

când le depunem, bineînțeles vom avea avizul dumneavoastră. Vorbim de drumul 

Călinești-Vulpeni și de drumul Breasta-Argetoaia. Lucrăm la încă 2 să le aducem cât 

putem de repede la faza DALI și anume de cei 13 km dintre Breasta și Cernătești, cu 

alunecări de teren, de drumul județean 606 și de drumul județean centura Băilești. Dacă 

reușim și sper să le terminăm la timp în acest interval de 45 de zile ne vedem dacă nu 
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fizic, online. Aprobăm încă o dată indicatorii că așa e procedura să depunem pe Anghel 

Saligny. Vrem ca cele 4 proiecte să le depunem. Vedem câte câștigăm dar e normal, e o 

oportunitate și vrem să aplicăm. Tot la fel dacă o să fie o rectificare de buget în 

perioada următoare pe protecția copilului pe alte sume dacă este nevoie ori ne vedem 

fizic ori online, dar cu procedură de ședință extraordinară sau chiar ședință de îndată.  

 Acestea sunt informările. Dumneavoastră dacă aveți. Intervenții? Nu sunt. 

 Dna. Anișoara Stănculescu: Mulțumesc. L-am văzut pe fostul coleg Șovăilă. 

Avem un nou secretar general al județului? 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Domnul Șovăilă este delegat în funcția de secretar 

general al județului de câteva zile începând de luni, din dat de 27 octombrie. Este un 

om cu experiență în administrație. 

 Dna. Anișoara Stănculescu: Știu. Felicitări și Doamne ajută! 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ați fost colegi, ați fost echipa de subprefecți! Aveți 

relații acum. 

 Dl. Secretar General Cristian Șovăilă: Vă mulțumesc, doamna consilier. 

 Dna. Anișoara Stănculescu: E ziua mondială a inimii. Vă doresc să aveți grijă 

de inimile dumneavoastră. 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Doamna Anișoara Stănculescu vă îndeamnă să aveți 

grijă de inimile dumneavoastră, să ne vedem sănătoși la următoarea ședință. 

  

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

         DORIN COSMIN VASILE      CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


