PROCES-VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Dolj
din data de 04.11.2021

Şedinţa se desfășoară în sistem online și este deschisă de domnul Dorin Cosmin
Vasile, Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.
Din cei 36 de consilieri județeni lipsesc următorii: Bărăgan Stelian, Drîgnei Daniel,
Irinei Marian-Ioan, Marinescu Nicu, Mărgărit Dorin-Constantin, Nisipeanu Marian,
Păsculescu Veta, Soare Mihai, Trandafir Ștefan-Cristian.
*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua, stimați colegi! Așa cum am vorbit în ultima
ședință ordinară, ne vedem într-o ședință extraordinară la începutul acestei luni pentru a
aproba proiecte de hotărâri pentru a depune pe Programul național de dezvoltare
națională ” Anghel Saligny”. Depunem în felul acesta trei tronsoane de drum. Vorbeam
încă din ședințele trecute. Am împărțit drumul 606 în două părți pentru a se încadra în
valorile prevăzute în ghidul de finanțare, plus drumul Călinești-Vulpeni. Înainte de a
intra în ordinea de zi, vă propune o suplimentare a acestei. V-am consultat și pe grupul
de WhatsApp. De la Inspectoratul Școlar Județean Dolj ne-a venit acum trei zile o adresă
prin care ne-au solicitat să avem doi reprezentanți plus o rezervă în comisia de interviu
la școlile speciale aflate sub autoritatea noastră. Ne-au solicitat să facem propunerile cât
mai repede, pentru că de săptămâna viitoare începe această probă. Așa cum și domnul
secretar general v-a informat mai devreme, doar ca și chestiune tehnică, trebuie să
reaprobăm hotărârea de consiliu cu drumul de la Călinești-Vulpeni pentru a avea inclusă
în titlu și sintagma ”cerere de finanțare”. Era doar devizul estimativ. Cei de la Ministerul
Dezvoltării ne-au spus să apară și sintagma ”cerere de finanțare”, deși cererea de
finanțare este generată de sistem după ce încărcăm în sistem toate datele proiectului, dar
sunt chestiuni strict de procedură nu afectează cu nimic proiectele. L-am repus pe
ordinea de zi să-l aprobăm exact cum se solicită în ghid.
Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată și cu cele două puncte suplimentare:
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul
Național de Investiţii „Anghel Saligny” și a Devizului general actualizat cuprinzând
categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat, categoriile de
cheltuieli care se pot finața de la bugetul local, precum și a caracteristicilor
principale și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiție ,,Modernizare DJ 652B, DN 65C – Calinesti, lim. Jud. Olt, km 0+000 –
4+430”conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului
național de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la
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art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 și Proiect
de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Dolj în
Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea
funcţiei de director/director adjunct la unitățile de învățământ special de stat
finanțate parțial de Consiliul Județean Dolj.
Sunt intervenții? Nu sunt.
Cine este pentru? – 28 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate ordinea de zi cu
suplimentările propuse (28 de voturi).

*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Intrăm în ordinea de zi și la punctul 1 avem: Proiect
de hotărâre privind aprobarea Devizului general cuprinzând categoriile de
cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat, categoriile de cheltuieli care se
pot finanța de la bugetul local, precum și a caracteristicilor principale și a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,,Modernizare DJ 606A
Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești –
Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 606C) – Iordăchești – Piria – Jud.
Mehedinti, km 0+000 – 43+226”, LOT 1 – km 0 + 000 – km 18 + 225 (intersecție cu
DJ 606F) conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea
Programului național de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții
prevăzute la art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.
95/2021.
Comisia nr. 2 cum a avizat?
Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 aviz favorabil cu următorul amendament:
1.
Propunem modificarea denumirii Hotărârii din „Hotărâre privind aprobarea
Devizului general cuprinzând categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul
de stat, categoriile de cheltuieli care se pot finața de la bugetul local, precum și a
caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiție ,, Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu –
Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 606C ) –
Iordăchești – Piria – Jud. Mehedinti, km 0+000 – 43+226”, LOT 1 – km 0 + 000 – km
18 + 225 (intersectie cu DJ 606F) conform Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru
aprobarea Programului național de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de
investiții prevazute la art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
95/2021“ în „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul
Național de Investiţii „Anghel Saligny” și a Devizului general cuprinzând categoriile
de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat, categoriile de cheltuieli care se
2

pot finața de la bugetul local, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Modernizare DJ 606A Breasta (DJ
606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru
– Salcia – Argetoaia (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. Mehedinti, km 0+000 –
43+226”, LOT 1 – km 0 + 000 – km 18 + 255 (intersectie cu DJ 606F) conform
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de
urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de
investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevazute la art. 4 alin (1)
lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021“
2.
Propunem modificarea articolului nr. 1 astfel:
„Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”
pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin –
Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Salcia –
Argetoaia (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. MH, km 0+000 – 43+226”, LOT
1 – km 0 + 000 – km 18 + 255 (intersectie cu DJ 606F), conform Anexei nr.1 la
prezenta hotărâre.“
3.
Propunem modificarea articolului nr. 2 astfel:
„Se aprobă Devizul general pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare DJ 606A
Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea
lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. MH, km 0+000 –
43+226”, LOT 1 – km 0 + 000 – km 18 + 255 (intersectie cu DJ 606F), conform Anexei
nr.2 la prezenta hotarâre.
Valoarea totală a inv (inclusiv TVA): 90.546.975,96 lei
Din care C+M (inclusiv TVA): 84.284.966,36 lei“
4.
Propunem modificarea articolului nr. 3 astfel:
„Se aproba categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanta din bugetul
de stat și categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanta din bugetul
local, conform Anexei nr.2 la prezenta hotarâre.
Valoarea totala finantata de la bugetul de stat (inclusiv TVA): 89.371.989,96 lei
Valoarea totala finantata de la bugetul local (inclusiv TVA):
1.174.986,00 lei“
5.
Propunem adăugarea articolului nr. 4 astfel:
„ Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, conform Anexei
nr. 3 la prezenta hotarâre.“
6.
Propunem adăugarea articolului nr. 5 astfel:
„Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.“
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul adus de
comisia nr.2. Cine este pentru? – 28 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat cu amendamentul adus de comisia nr.2 ( 28 de voturi).
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*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 2 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Devizului general cuprinzând categoriile de cheltuieli care se pot finanța
de la bugetul de stat, categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul local,
precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiție ,,Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin –
Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Salcia –
Argetoaia (DJ 606C) – Iordăchești – Piria – Jud. Mehedinti, km 0+000 – 43+226”,
LOT 2 – km 18 + 225 (intersecție cu DJ 606F) – km 43+226 (lim. jud. Mehedinți)
conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului
național de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la
art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 95/2021.
Comisia nr. 2 cum a avizat?
Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 aviz favorabil cu următorul amendament:
1.
Propunem modificarea denumirii Hotărârii din „Hotărâre privind aprobarea
Devizului general cuprinzând categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul
de stat, categoriile de cheltuieli care se pot finața de la bugetul local, precum și a
caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiție ,, Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu –
Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 606C ) –
Iordăchești – Piria – Jud. Mehedinti, km 0+000 – 43+226”, LOT 2 – km 18 + 225
(intersectie cu DJ 606F) – km 43+226 (lim. jud. MH) conform Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului
nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ,,Anghel Saligny”,
pentru categoriile de investiții prevazute la art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 95/2021“ în „Hotărâre privind aprobarea cererii de
finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” și a Devizului
general cuprinzând categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat,
categoriile de cheltuieli care se pot finața de la bugetul local, precum și a
caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiție ,, Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu
– Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 606C ) –
Iordăchești – Piria – Jud. Mehedinti, km 0+000 – 43+226”, LOT 2 – km 18 + 255
(intersectie cu DJ 606F) – km 43+226 (lim. jud. MH) conform Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a
Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții
,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevazute la art. 4 alin (1) lit. c)
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021“
2.
Propunem modificarea articolului nr. 1 astfel:
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„Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”
pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin –
Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Salcia –
Argetoaia (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. MH, km 0+000 – 43+226”, LOT
2 – km 18 + 255 (intersectie cu DJ 606F) – km 43+226 (lim. jud. MH), conform
Anexei nr.1 la prezenta hotărâre“.
3.
Propunem modificarea articolului nr. 2 astfel:
„Se aprobă Devizul general pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare DJ 606A
Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea
lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. MH, km 0+000
– 43+226 LOT 2 – km 18 + 255 (intersectie cu DJ 606F) – km 43+226 (lim. jud. MH),
conform Anexei nr.2 la prezenta hotarâre.
Valoarea totală a inv (inclusiv TVA): 130.670.474,09 lei
Din care C+M (inclusiv TVA): 122.182.061,40 lei“
4.
Propunem modificarea articolului nr. 3 astfel:
„Se aproba categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanta din bugetul
de stat și categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanta din bugetul
local, conform Anexei nr.2 la prezenta hotarâre.
Valoarea totala finantata de la bugetul de stat (inclusiv TVA): 129.495.488,09 lei
Valoarea totala finantata de la bugetul local (inclusiv TVA):
1.174.986,00 lei“
5.
Propunem adăugarea articolului nr. 4 astfel:
„ Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, conform Anexei
nr. 3 la prezenta hotarâre.“
6.
Propunem adăugarea articolului nr. 5 astfel:
„Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.“
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul adus de
comisia nr.2. Cine este pentru? – 28 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat cu amendamentul adus de comisia nr.2 ( 28 de voturi).

*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 3 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel
Saligny” și a Devizului general actualizat cuprinzând categoriile de cheltuieli care
se pot finanța de la bugetul de stat, categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la
bugetul local, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție ,,Modernizare DJ 652B, DN 65C – Calinesti,
lim. Jud. Olt, km 0+000 – 4+430”conform Normelor metodologice pentru punerea
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în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru
aprobarea Programului național de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile
de investiții prevăzute la art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanța de urgenta a
Guvernului nr. 95/2021.
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? – 28 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 28 de voturi).
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Procedura este îndeplinită, depunem aceste trei
tronsoane de drum. Sunt aproximativ 50 de milioane de euro pe care dorim să-i accesăm
prin Programul ”Anghel Saligny”, 50 de km. Să sperăm că avem și succes.

*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 4 avem: Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Dolj în Comisia de evaluare a
probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de
director/director adjunct la unitățile de învățământ special de stat finanțate parțial
de Consiliul Județean Dolj.
Comisia nr.4 cum a avizat?
Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr.4 aviz favorabil.
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt observații? Nu sunt.
Eu vă propun, ca să păstrăm și cutuma de până acum a consiliului, să propunem
două persoane plus o rezervă; este vorba despre funcționari publici care fac parte din
serviciul de specialitate, Serviciul de Monitorizare a Instituțiilor Subordonate. Tudor
Nuța și Stancovici Nadia Ema ca și titulari, Pavel Loreta ca și supleant. Sunt exact
doamnele care țin legătura și monitorizează instituțiile subordonate consiliului județean.
Vă consult dacă este vreo observație la propunerea pe care am făcut-o? Nu este.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcute. Cine este
pentru? – 28 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat cu propunerile făcute ( 28 de voturi).
*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vă mulțumesc! Am epuizat ordinea de zi.
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Ca și scurtă informare, am făcut de curând în Polonia o vizită, în voievodatul
Warmia Mazursky, am stabilit legături. Urmează să ne facă mareșalul și membrii
voievodatului în primăvară o vizită, să începem să demarăm proiecte împreună. Un prim
proiect ni l-au și propus și începem cu proiecte soft, un schimb de experiență al elevilor
și profesorilor de aici și din Polonia. Am luat legătura cu cei de acolo. Avem ce învăța
de la ei, în primul rând atragerea fondurilor europene și mecanismul pe care l-au făcut
în acest sens. Chiar este un exemplu de urmat. Continuăm să strângem legăturile. O să
avem la un moment dat o hotărâre de consiliu județean pentru înfrățire, dar aici sunt pașii
pe care-i urmăm cu Ministerul de Externe. Ne vedem la următoarea ședință. Va fi în
ultima săptămână a lunii noiembrie. Până atunci multă sănătate și să ne vedem cu bine!
Se încheie lucrările ședinței.

PREȘEDINTE

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

DORIN COSMIN VASILE

CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ
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