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PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 24.05.2021 

 

 

 

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: Jianu Mihaela Roxana, Soare Mihai și 

Văduva Fănel. 

* 

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

din luna mai.   

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

Dolj din data de 22.04.2021. 

Cine este pentru? – 34 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (34 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ordinea de zi, cele 18 proiecte plus „diverse” o 

suplimentăm cu un punct, având în vedere solicitarea Consiliului Local Gângiova: 

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea 

Consiliul Local al Comunei Gângiova, pentru două suprafețe de teren din zona 

drumului județean DJ 561B. A fost o mică suprapunere cu stația de apă. Le dăm, e un 

proiect european și de-asta ne-am și grăbit să intrăm cu el în ședință. Sunt 2,5 m de teren 

pentru a putea să intabuleze stația privind tratarea apelor uzate. Le trebuie în administrare 

și de aceea intrăm cu el ca și punct suplimentar la ordinea de zi. 

Vă consult dacă cu privire la ordinea de zi cu punctul suplimentar sunt observații? 

Nu sunt. 

 Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată cu completarea făcută. Cine este 

pentru? – 34 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

cu completarea făcută (34 de voturi). 

 

* 

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

la punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a 

bugetului propriu al județului Dolj pe primele 3 luni ale anului 2021 și a contului de 
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execuție a bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2021. 

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? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

* 

 

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

aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Dolj, Școala Populară de Arte și 

Meserii Cornetti, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în colaborare cu 

Asociația Inițiativa Ecologistă  Europeană în vederea organizării Festivalului 

Internațional al Filmului Ecologist ECOFEST România – ”Pentru Sănătatea 

Pământului. 

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? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Direcția 

Județeană de Pază și Servicii 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: Se desființează un post pentru că știți că Direcția de 

Pază și Servicii este organizată pe număr de locuitori la fiecare județ și am scăzut cu 

câteva mii. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 34 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 ( 34 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de 

organizare și funcționare pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a 

Persoanelor 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 cu formularea unui amendament: 

Potrivit art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001, privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu 

modificările și completările ulterioare: “Structura organizatorică, statul de funcţii, 

numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice 

comunitare locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin 

hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu avizul 

Direcţiei.” 

Ținând cont de faptul că Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date acordă aviz cu unele mențiuni regulamentului de organizare și 

funcționare înaintat spre aprobare de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a 

Persoanelor Dolj, propunem următoarele: 

Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, a 

statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Publică 

Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj, se modifică după cum urmează: 

Punctele 23-29 ale articolului 20 din regulamentul de organizare și funcționare se 

elimină și se reformulează un singur punct, cu următorul cuprins: “desfășoară activități 

cu caracter operativ în baza îndrumărilor transmise de DEPABD.” 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cu alte cuvinte direcția coordonatoare pe țară ne-a 

modificat punctele respective. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

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

este pentru? – 34 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu amendamentul adus ( 34 de voturi). 

 

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

aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul de Artă 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? Vă rog domnul Călin. 

Dl. Cosmin Călin: Nu are legătură strict cu acest proiect dar este o întrebare pentru 

dumneavoastră. Voiam să întreb în ce stadiu se mai regăsește Centrul Cultural Brâncuși 

și când preconizăm că o să fie finalizat? A doua întrebare dacă s-a demarat studiul pentru 

împrejmuire și acces? Era vorba să facem acces și din strada Romului. Ce se mai aude 

cu procesul cu fosta firmă care a lucrat acolo. Știu că eram într-un proces în Italia pentru 

recuperare.   

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Conform ultimului act adițional pe care l-am aprobat 

aici în luna iulie, în iunie – iulie trebuie să recepționăm lucrarea. Ați văzut cu toții că se 

montează ultimele plăci de sticlă pentru acel cub. Noi nu am aprobat niciun fel de 

amânare a recepției, rămâne tot în luna iulie. Am luat noi ca și obiectiv de reparații 

pavilimentul și partea din spate a gardului. Urmează să fie lansate licitații chiar zilele 

acestea. Partea de proces, ne spune doamna secretar, vorbeam cu executorii în Italia să 

le găsim firma.  

Dna. Secretar General Anda Nicolae: Da, din păcate firma Appalti, cu care am 

avut contractul încheiat pentru lucrările de la Centrul Brâncuși este în faliment. Noi 

avem o hotărâre executorie cu privire la un debit foarte mare pe care îl are această 

societate către noi. Ne-am înscris la masa creditorilor. Urmăm procedura. Așteptăm. 

Mulțumesc.    

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumesc și eu. Sunt alte intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea modificării 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? 
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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? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de 

organizare și funcționare pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” 

Dăbuleni. 

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? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Leamna. 

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? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

* 

 



6 

 

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

aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Brabova. 

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? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

* 

 

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

convocarea adunării generale ordinare a acționarilor S.C. Parc Industrial Craiova 

S.A. și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate în vederea aprobării 

unor 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. Cine este pentru? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

* 

 

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

convocarea adunării generale ordinare a acționarilor S.C. High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate în vederea 

aprobării unor 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. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

* 

 

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

convocarea adunării generale ordinare a acționarilor S.C. Parc Turism S.A. 

Craiova și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate, în vederea 

aprobării unor 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. Cine este pentru? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

* 

 

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

acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Dolj în Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Parc-Turism S.A. pentru a aproba unele 

măsuri referitoare la activitatea societății. 

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? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

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

convocarea adunării generale ordinare a acționarilor Societății pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. și mandatarea împuterniciților județului Dolj la 

societate în vederea aprobării unor 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. Cine este pentru? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 15 avem: Proiect de hotărâre privind 

mandatarea împuternicitului Județului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A. 

pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobarea bugetului 

de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 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? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 16 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în Craiova, Calea 

București, nr.325 A, aflat în domeniul public al județului Dolj și în administrarea 

R.A. Aeroportul Internațional Craiova. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 17 avem: Proiect de hotărâre privind 

revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea S.C. High-Tech Industry 

Park Craiova S.A. asupra unui imobil teren în suprafață de 422 mp, aparținând 

domeniului privat al Județului Dolj. 

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: Este vorba de zona unde vom construi proiectul 

transfrontalier pe care îl implementăm cu baza ISU care să deservească și aeroportul dar 

și zona de nord a Craiovei și a județului. O construim exact în interiorul High Tech Park 

cu acces direct spre pistă dar și cu acces spre drumul național. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 18 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Dolj. 

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? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

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

privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliul Local al 

Comunei Gângiova, pentru două suprafețe de teren din zona drumului județean DJ 

561B. 

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? – 34 de voturi. 

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

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

prezentat ( 34 de voturi). 

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Înainte de a trece la punctul ”diverse” Anda Nicolae, 

doamna secretar, vă roagă să rămânem puțin pe loc pentru a vă înmâna declarațiile de 

avere și interese, fișele fiscale, insignele și legitimațiile de consilier județean. Vă 

ascultăm la diverse. 

 Dl. Cosmin Călin: Întrebarea era, tot ne plângem de microfoanele din sala asta, 

dacă de la ședința următoare ne putem desfășura ședințele în sala noastră? 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Categoric. Și noi am vrea să ținem ședințele în casa 

noastră dacă permite procedura. 

 Dl. Cosmin Călin: Poate reușim să o amenajăm astfel încât să fim în regulă. 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sigur. E mult mai comod și mai ok. Facem o întrebare 

în preajma viitoarei ședințe. Doamna Anișoara Stănculescu, vă rog. 

 Dna. Anișoara Stănculescu: Mulțumesc. Anunțul făcut de dumneavoastră 

domnule președinte că în luna iulie veți prezenta o strategie privind banii ce revin 

Doljului din fondul pentru tranziția justă este unul de salutat cu o singură condiție, aceea 

ca noi cei de la PMP și cred că și colegii de la PNL, opoziția din consiliul județean cum 

s-ar spune, considerăm că ar trebui să existe în prealabil o dezbatere serioasă asupra 

modului în care va fi compusă și derulată această strategie. Cred că după modelul 

discuției premier – opoziție pe care l-am urmărit cu toții, sunt convinsă că știți despre ce 

este vorba, cred că ar trebui să existe și la Dolj un dialog aplicat pe acest subiect între 

conducerea consiliului județean și opoziția reprezentată de PMP și PNL. Cred că acești 

bani care revin Doljului, am înțeles în jur de 400 milioane de euro, referitor la Planul 

Național către Tranziția Justă către o Economie Verde ar trebui să nu aibă o destinație 

stabilită unilateral și impusă ci decisă de toți cei care fac parte din consiliul județean și 

nu numai de cei care conduc astăzi consiliul județean. Acești bani, considerăm noi, vor 
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avea un rol foarte important, covârșitor în dezvoltarea Doljului către o economie verde. 

Vă mulțumesc.   

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Haideți să vă explic. Orice strategie pe care consiliul 

județean o aprobă, o aprobă prin votul consilierilor, nu o aprobă unilateral și nu o impune. 

Planul privind tranziția justă, sunt de fapt 6 județe care sunt eligibile pentru tranziția de 

la combustibili fosili la energie verde, îl facem împreună cu Banca Mondială și 

Ministerul Fondurilor Europene. I-am zis strategie pentru a explica mai bine, așa se 

numește un plan de acțiune. Bineînțeles că a urmat toți pașii realizării unei strategii prin 

consultarea pe grupul de lucru prin consultarea a aproximativ 2000 de firme pentru a 

putea să iasă un cadru. Cadrul acesta este stabilit bineînțeles și de Ministerul Fondurilor 

Europene și intervențiile pe capitole și pe măsuri de intervenție vor fi stabilite prin lege. 

Noi, bineînțeles că în momentul când avem un document draft venim în fața fiecărui 

consilier. O să aveți la dispoziție probabil câteva săptămâni pentru a face observații și 

apoi el va fi votat de către noi. După aceea merge la Ministerul Fondurilor Europene care 

poate să-l adopte sau poate, după modelul comisiei, să nu ni-l aprobe și să îl întoarcă să 

mai lucrăm la el. Cadrul prin care banii aceștia vor fi accesați atât de autoritățile locale 

cât și de firmele private va fi stabilit prin ordonanță sau prin hotărâre de guvern. Nu vor 

fi dați la consiliul județean, ei vor fi accesați prin programe ca și celelalte măsuri din 

proiectele europene cu aplicare la Ministerul Fondurilor Europene. Se pare că acolo va 

fi autoritatea de management, deci nu vor fi discreționar împărțiți de noi sau nu vom avea 

aici un cuvânt. Consiliile județene au fost selectate ca să facă această strategie, acest plan, 

având mai degrabă un rol de facilitator. Să punem toate autoritățile locale la aceeași masă 

și am vorbit cu fiecare dintre primării, să aducem mediul de afaceri, să aducem consultare 

din zona civică în zona ONG, pentru a putea lua de jos în sus nevoile și cererea de 

proiecte pe care le asamblăm într-o strategie care să ducă într-o direcție. Direcția este 

stabilită de Uniunea Europeană prin acordarea acestui mecanism României. Chestiunea 

aceasta cu unilateral împărțite consiliului județean nu are logică. Ați citit probabil doar 

niște fraze scrise pe undeva printr-un ziar. Venim noi cu documentul pentru că noi îl 

scriem, dar avem asistență și de la Banca Mondială și de la Ministerul Fondurilor 

Europene pentru a ieși un document care să fie aplicabil. După aceea Ministerul 

Fondurilor Europene va acorda finanțarea pe capitole, pe domenii de intervenție, la fel 

ca orice fel de alt program european. Acesta este mecanismul. De când am intrat în 

Uniunea Europeană în fiecare exercițiu financiar noi am avut o strategie de dezvoltare a 

județului și acum este în lucru și o vom discuta probabil în a doua parte a anului. Am 

avut diverse strategii pe anumite domenii, că a fost planul de deșeuri, că a fost 

masterplanul de ape, toate ajung în consiliul județean, sunt dezbătute, făcute observații 

și votate de către consilieri. 

 Dna. Anișoara Stănculescu: Știu dar aș fi vrut, mi s-ar fi părut normal să fim 

consultați și noi. Poate ne vine vreo idee. Degeaba o votăm dacă este strategia deja făcută. 

Poate ar fi bine să fie în dezbatere publică. Sunt convins că aveți cele mai bune intenții, 
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nu mă îndoiesc de acest lucru, dar aș vrea să contribuim toți pentru că Doljul continuă să 

fie unul dintre cele mai sărace județe, deși suntem între primele locuri la absorbția banilor 

europeni. Trebuie să ne fie bine atât nouă cât și celor din județul nostru. Asta am vrut să 

punctez. Mulțumesc. 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Probabil nu v-ați exprimat foarte bine, nu a fost vorba 

că nu aveți intenții bune. Când este un document draft, care este încadrat în rigorile cerute 

de ministerul actual, normal că venim în fața consilierilor, nu venim în ziua ședinței să 

ridicăm mâna. O să-l aveți cu o lună înainte. Dacă nu mă înșel s-ar putea să-l aveți chiar 

la finalul săptămânii, începutul lui iunie. Până pe 20 și când vom avea ședința în iunie o 

să fie 3-4 săptămâni în care putem primi sugestii de proiecte și de zone de acțiune. Aveți 

toată deschiderea, idei bune să fie, le acceptăm. Dacă mai sunt alte observații? Nu sunt. 

 Mulțumim!  

 

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

         DORIN COSMIN VASILE       ANDA NICOLAE 

 

 


