
 

 

  

 
 

 
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 17.01.2023, ora 14.00 în Sala de ședințe nr.1 

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

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

data de 17.01.2023 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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               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

DORIN-COSMIN VASILE 

        CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ  

 

 

                          



 

 

             Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 13/2023 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 17.01.2023 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ 

special din județul Dolj pentru anul școlar 2023-2024 (comisia nr.4) 

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei din impozitul pe venit în valoare de 

38.176 mii lei reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, pe unități 

administrativ-teritoriale, pe anul 2023 și repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a estimărilor pe anii 2024-2026 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe 

venit (comisia nr.1) 

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

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe 

unități administrativ-teritoriale, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 

(comisia nr.1 și comisia nr.2) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în 

perioada 2021-2027” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020 (comisia nr.1 și comisia nr.2) 

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

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

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

Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Dolj nr.263/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale 

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

comisia nr.5) 

8. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Dolj nr.365/16.12.2022 privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto 

și utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea 

concesionării terenului în suprafață totală de 108.000 mp, aflat în domeniul public al 

Județului Dolj, situat în Calea București nr.325A (comisia nr.1 și comisia nr.6) 

10. Proiect de hotărâre privind aderarea Unității Administrativ Teritoriale – Județul Dolj 

la constituirea Rețelei Economice a Regiunilor celor Trei Mări (comisia nr.6) 

11. Proiect de hotărîre privind încheierea Contractului de parteneriat pentru constituirea 

”Consorțiului Regional Integrat pentru Învățământul Dual Craiova” (comisia nr.4) 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții al S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A. aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu finanțare din 

Fondul Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2023 (comisia nr.1 și comisia 

nr.3) 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune în domeniul drogurilor al 

județului Dolj, pentru perioada 2022-2026 (comisia nr.6) 

14. Diverse - interpelări 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


