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 PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 24.02.2022 

 

 

 

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: Bică Gheorghe, Bosoancă Silviu-Cosmin, 

Irinei Marian-Ioan și Trandafir Ștefan-Cristian.   

 

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua, stimați colegi! Începem ședința ordinară a 

Consiliului Județean Dolj din luna februarie. 

Supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 

Județean Dolj din data de 10 februarie 2022. 

Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La ordinea de zi avem un punct suplimentar: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis individual pentru compania 

aeriană Ryanair, în scopul creșterii traficului, numărului de destinații la R.A. 

Aeroportul International Craiova și a promovării turistice a județului Dolj în 

perioada 2022 – 2023. Îl adăugăm celor 14 puncte aflate pe ordinea de zi.  

Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată cu acest punct suplimentar: Proiect de 

hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis individual pentru compania 

aeriană Ryanair, în scopul creșterii traficului, numărului de destinații la R.A. 

Aeroportul International Craiova și a promovării turistice a județului Dolj în 

perioada 2022 – 2023.  

Sunt observații? Nu sunt. Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. 

Abțineri? – nu sunt. 

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

cu punctul suplimentar adăugat (33 de voturi). 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ne-a venit în cursul zilei de luni avizul de la Consiliul 

Concurenței și de aceea nu l-am putut avea vineri la mape.  

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional 

Craiova pe anul 2022. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat cu amendamentele aduse ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 2 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea suplimentării numărului de burse de ajutor social pentru elevii din 

învățământul special de stat pentru perioada februarie-august 2022. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 3 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării bugetului local al județului Dolj pe anul 2022 și modificarea 

listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2022. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 
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* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 4 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

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

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 5 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului județean Dolj în Comisia de evaluare a 

probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director 

adjunct la Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Noi ca și cutumă am avut reprezentanți din aparatul propriu și am dori să menținem 

această cutumă și anume șeful de serviciu de la Biroul privind Coordonarea Instituțiilor 

Subordonate: Nuța Tudor și un jurist: Ema Stancovici. Sunt alte propuneri? Nu sunt. Tot 

pe cele două doamne le-am votat și în toamnă la celelalte concursuri. 

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

pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerile făcute ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 6 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Dolj prin Consiliul 

Județean Dolj și Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” în vederea organizării unor 

activități cu ocazia sărbătoririi Zilei Olteniei. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1 (Stănescu Niculina-Eugenia) 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu 32 de 

voturi ”pentru” și o abținere. 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 7 avem: Proiect de hotărâre privind 

mandatarea împuternicitului județului Dolj la SC Compania de Apă Oltenia S.A. să 

aprobe unele măsuri în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din luna martie 

2022. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat cu amendamentele aduse ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 8 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului „Revizuirea planului de management al ariilor naturale 

protejate ROSC10045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale 

locul fosilifer Drănic – 2391 și Pădurea Zăval IV.33, cod SMIS:150549 și a 

cheltuielilor aferente. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 2 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este al doilea proiect pe fonduri europene pe care 

Coridorul Jiului l-a câștigat, în toamnă a mai câștigat un proiect de 1 milion de euro. 

Acum avem un proiect de aproape 12 milioane de lei. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat cu amendamentele aduse ( 33 de voturi). 
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* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 9 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea asocierii între UAT Județul Dolj, UAT Cernătești și Muzeul Olteniei în 

vederea realizării obiectivului de punere în valoare a potențialului turistic și cultural 

al comunei Cernătești. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este vorba de proiectul mai vechi cu Conacul Săulescu 

și cu proiect de muzeu al satului pe care vrem să-l depunem împreună cu UAT 

Cernătești.  Ei au terenul și probabil pe programul transfrontalier vom aplica pe acest 

domeniu de intervenție. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea tarifelor pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizații de 

amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene și pentru utilizarea amprizei, a 

zonei de siguranță a drumurilor județene aflate în proprietatea Județului Dolj și în 

administrarea S.P.L.D.P. Dolj S.A. aplicate de S.P.L.D.P. Dolj S.A.. 

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: Eu pot să vă spun că o parte din tarife au scăzut față de 

precedenta hotărâre de consiliu pe care noi am aprobat-o acum ceva timp. Sunt 

fundamentate de Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1836 și de OG nr. 43 privind 

regimul drumurilor. Sunt legile aplicate în acest domeniu și încercăm să avem un 

echilibru, am mai vorbit cu un coleg mai devreme să nu avem tarife de nivelul 

drumurilor naționale, nu ar fi firesc. Pe de altă parte nu putem să nu avem tarife pentru 

accesul pe drumurile județene deoarece ne interzice Curtea de Conturi.   

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 
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* 

 

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

revocarea dreptului de administrare al Universității de Medicină și Farmacie din 

Craiova asupra imobilului teren în suprafață de 1760 mp situat în Municipiul 

Craiova, str. Tabaci nr.1 aflat în domeniul public al Județului Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Revocăm dreptul de administrare pentru că încă nu 

ajuns avizul de la minister. Ministerul a considerat că se schimbă destinația terenului. E 

discutabil, destinația terenului nu se schimbă din servicii medicale, până la urmă 

Universitatea de Medicină și Farmacie pregătește medici, dar au zis că este domeniul 

învățământ. Revocăm hotărârea, ne dau avizul, după care intrăm iar în ședință pentru a 

da în administrare. E vorba de Centrul de Practică Aplicată pe care UMF vrea să-l 

construiască în curtea spitalului. Doar strict procedural. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea stabilirii nivelului minim 

al redevenței pentru concesionarea a două cabinete medicale situate în dispensarul 

medical din Craiova, str. Siretului nr. 11 (fost nr. 13) Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

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

aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al statului și din 

administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Dolj în domeniul public al 

județului Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Pentru lămuriri e vorba de terenul unde este Centru de 

Copii de la Calafat, a aparținut Camerei de Consultanță Agricolă. Odată desființată, 

patrimoniul a trecut la Direcția Agricolă Județeană. Noi dăm hotărârea și mergem la 

hotărâre de Guvern după aceea să rămânem tot pentru asistență socială unde avem acest 

centru de copii. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate  din bugetul Consiliului Județean Dolj. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

privind aprobarea unui ajutor de minimis individual pentru compania aeriană 

Ryanair, în scopul creșterii traficului, numărului de destinații la R.A. Aeroportul 

International Craiova și a promovării turistice a județului Dolj în perioada 2022 - 

2023. 

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?  
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Dna. Mihaela Jianu: Există vreo clauză în contract cu perioada în care se 

presupune că vor opera pe acest aeroport? Mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ajutorul este acordat timp de 2 ani: anul acesta și anul 

viitor. Clauzele sunt ca începând de anul acesta 3 destinații noi spre 3 țări să fie operate 

de la Aeroportul din Craiova. Timp de minim 3 ani, aceasta e clauza. Cele 3 țări sunt 

Germania, Spania și Irlanda. Asta ar fi clauza. 

Noi în anul 2012 cred, sau 2013, am oferit ajutor de minimis pentru compania Wizz, 

tocmai pentru a putea să stabilească baze pe Aeroportul Craiova. 

Sunt alte intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Aceasta este ședința ordinară. Ne vedem în luna martie. 

La mulți ani doamnelor de 1 martie, de 8 martie, e și Dragobetele, chiar dacă ce vedem 

la televizor nu e deloc în natură să ne liniștim. Mulțumim. O zi bună! 

 

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

      DORIN COSMIN VASILE         CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 


