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PROCES-VERBAL 

al şedinţei extraordinară a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 12.01.2022 

 

 

 

 

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: Bosoancă Silviu-Cosmin, Irinei Marian-

Ioan, Soare Mihai, Stanciu Octavian-Paul și Stănculescu Anișoara. 

 

* 

 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua, ne cerem scuze pentru mica întârziere. Mai 

sunt câteva proceduri de făcut în sensul că estimările pe anul viitor, sunt estimări ce-i 

drept, dar Finanțele trebuia să ne mai confirme pe 2023 sau 2024 o zecimală la o sumă. 

De acesta am și întârziat puțin și vă propun ca punctul  nr.2: Proiect de hotărâre privind 

repartizarea cotei din impozitul pe venit în valoare de 32.994 mii lei reprezentând 

fond la dispoziția consiliului județean, pe unități administrativ teritoriale, pe anul 

2022, și repartizarea pe unități administrativ teritoriale a estimărilor pe anii 2023-

2025 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe venit, să-l lăsăm la final. Până 

atunci domnul director economic ne poate confirma că ce este în referatul de pe ordinea 

de zi este și valabil. Nu se schimbă nimic din ce se discută astăzi, din sumele repartizate, 

dar doar strict ca și procedură în fiecare an estimăm pe diverse metode de calcul ce va fi 

în anul viitor.  

Supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Dolj din data de 17 decembrie 2021 și procesul verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Dolj din data de 29 decembrie 2021. 

Cine este pentru? – 32 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cu amendamentul ca punctul 2 să devină ultimul punct, 

supun votului dvs. ordinea de zi prezentată. Sunt observații? Nu sunt. Cine este pentru? 

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

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

(32 de voturi). 
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* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Dacă nu sunt intervenții intrăm în ordinea de zi și la 

punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 

comunale, pe unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2022 și estimările pe anii 

2023-2025. 

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? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Direcției 

Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 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? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

* 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 99/2020 privind darea în 

administrare temporară a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de 

management integrat al deșeurilor în 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? – 32 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 ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a deșeurilor in Stația de sortare 

Craiova-Mofleni în cadrul proiectului “Sistem de management integrat al 

deșeurilor în  județul Dolj”. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Temporar noua direcție care a fost înființată prin unirea 

celor două instituții: Serviciul de Salubrizare și Direcția de Pază și Servicii, preia spațiile 

în administrare. Suntem în curs de autorizație la noi dar am obținut de la Ape și de la 

DSV autorizație pentru a putea să și funcționeze această stație de la Mofleni. Tarifele 

sunt aceleași ca și până acum doar că vor fi plătite Direcției Consiliului Județean, nu vor 

mai fi plătite Iridexului. Sperăm ca în câteva săptămâni să fie funcțional sistemul acesta 

și în felul acesta să și crească cantitatea de deșeuri selective. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

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

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

prelungirea contractului de concesiune nr. 269/2004, încheiat între Consiliul 

Judeţean Dolj şi S.C. DR. BÎRŢAN AURORA-CARMEN S.R.L. pentru spaţiul 

situat în dispensarul medical str. Siretului, nr.11 (fost 13), Municipiul Craiova. 

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? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

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

constituirea dreptului de administrare asupra unor bunuri situate în Bulevardul 

Nicolae Titulescu, Nr. 22 (fost Nr. 22A) şi Strada Constantin Lecca, Nr. 32 (fost Nr. 

28), Craiova, Dolj, în favoarea Direcţiei Judeţene de Servicii Publice şi Utilităţi Dolj. 

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? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

 

* 

 

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

trecerea din domeniul public al Județului Dolj în domeniul public al municipiului 

Craiova, a unui imobil-teren situat pe raza administrativ-teritorială a comunei 

Cârcea. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este vorba de terenul aflat la Hanul Doctorului în zona 

cimitirului. Primăria s-a angajat să construiască o parcare la intrare în oraș în zona 

respectivă. Oricum, noi nu aveam cum să construim acolo pentru că este în aria de 

protecție a stației meteo și pentru că este în aria de protecție a sistemului de comandă 

pentru rachete antigrindină. Se pretează ca și parcare și de aceea am și răspuns pozitiv 

acestei solicitări.  

Sunt intervenții? Nu sunt.     

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

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al unităţii 

administrativ-teritoriale Comuna Goiești în domeniul public al unităţii 

administrativ-teritoriale Judeţul Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este vorba de un teren aflat în Goiești pe care îl vrea 

Consiliul Județean să construim pe noul program european, pe continuarea Sistemului 

de Management Integrat al Deșeurilor. Dorim să facem acolo o stație de tratare mecano-

biologică a gunoiului. Va fi un proiect de aproximativ 40 de miliarde de euro. Avem 

asistență JASPERS și de la Comisia Europeană. Suntem eligibili, altfel nu primeam nici 

fonduri pentru asistență tehnică. Va fi, cred, cea mai modernă stație din țară. Această 

stație va produce curent electric, biogaz și materie primă pentru materialele de 

construcție și va avea calitatea de a reduce semnificativ cantitatea de gunoi pe care o 

depozităm în depozitul de la Mofleni. Va fi mai mult decât benefică. Mai este o stație 

pe lângă Ploiești, dar mai puțin performantă. Comisia Europeană prin JASPERS ne-a 

dat consultanță și este un model german. 

Sunt intervenții? Nu sunt.     

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

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Revenim la punctul 2 avem: Proiect de hotărâre 

privind repartizarea cotei din impozitul pe venit în valoare de 32.994 mii lei 

reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, pe unităţi administrativ – 

teritoriale, pe anul 2022, şi repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

estimărilor pe anii 2023-2025 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit. 

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? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Noi la finalul lunii vom avea ședința ordinară, cred că pe 

data de 31, vom avea diverse puncte de aprobat. Ca și calendar prevăzut în Legea 

Bugetului de Stat, pe data de 11 februarie vom avea ședința pentru aprobarea Bugetului 

de Venituri și Cheltuieli al Județului Dolj. Până atunci îl vom avea în consultare. O să 

vi-l trimitem pentru a putea face amendamente. Este un buget pe alocuri mai bun, pe 

alocuri tot cu deficit pe partea de protecția copilului și asistență socială. De asemenea 
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vă vom mai transmite, tot în această perioadă, pentru consultare și pentru propuneri 

draftul final al Strategiei pentru Dezvoltarea Județului Dolj pe următorii 7 ani. 

Documentul este aproape de final. Vrem ca ori la finalul lunii ianuarie, ori la ședința din 

februarie să și aprobăm strategia. Bineînțeles vă trimitem draftul înainte și așteptăm 

sugestii și completări. O să avem probabil un eveniment în care vom prezenta strategia 

pe următorii ani. Sperăm să fie chiar un an în care fondurile europene să fie deschise. 

Planuri și proiecte avem. Totul este să avem și pe ce aplica.   

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La diverse domnul Mihai Rădoi vrea să ne comunice 

ceva.  

Dl. Mihai Rădoi: Aș vrea să vă aduc la cunoștință că începând de mâine îmi voi 

exercita activitatea în cadrul Prefecturii Județului Dolj ca și director al cancelariei 

prefectului, astfel sunt nevoit să demisionez din funcția de consilier județean. Mi-aș dori, 

dacă puteți, să luați act în această ședință de demisia mea. Totodată vreau să vă 

mulțumesc pentru colaborarea avută în cei doi ani de activitate în cadrul Consiliului 

Județean atât dumneavoastră cât și colegilor noștri. Mult succes în continuare, sunt 

convins că veți avea proiecte numeroase și le veți duce la bun sfârșit. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Asta înseamnă că dumneavoastră acum veți depune 

și documentul scris. Domnul secretar se votează sau pur și simplu se consemnează? 

Dl. Cristian Marian Șovăilă: Putem să luăm act în ședința de data viitoare, dar 

putem să votăm și acum.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Dacă trebuie să votăm, eu vă supun la vot să luăm act 

de demisia domnului Rădoi și să declarăm vacant locul de consilier județean ocupat de 

către domnul Rădoi Ionuț-Mihai în cadrul Consiliului Județean Dolj.  

Cine este pentru? – 31 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate propunerea de a lua act 

de demisia domnului Rădoi Ionuț-Mihai și declararea vacantării locului de 

consilier județean ocupat de către domnul Rădoi Ionuț-Mihai în cadrul Consiliului 

Județean Dolj ( 31 de voturi). 

Îți urăm succes Mihai. Documentul scris să fie adus chiar acum, avem și 

stenograma.  

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vă mulțumesc, o zi bună!  

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

          PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

         DORIN-COSMIN VASILE          CRISTIAN -MARIAN ȘOVĂILĂ  


