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PROCES-VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 29.12.2021 

 

 

 

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: Badea Marian, Bărăgan Stelian, 

Bosoancă Silviu Cosmin, Drîgnei Daniel, Gîdăr Alexandru, Mărgărit Dorin-Constantin, 

Nisipeanu Marian, Păsculescu Veta, Soare Mihai și Văduva Fănel.  

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua, stimați colegi! Ne vedem într-o ședință 

extraordinară la finalul anului, dar ne vedem cu folos pentru că avem câteva puncte pe 

care trebuie să le aprobăm pentru că a fost o rectificare de buget. Au venit câteva sume 

la Consiliul Județean, atât pe asistență socială, pe transporturi și mai nou pe ajutor de 

stat la aeroport. Avem ordine de zi cu cele 4 puncte plus un punct suplimentar, am 

menționat ceva despre el: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2021 al R.A. Aeroportul 

Internaţional Craiova. Ieri a fost ședință de Guvern și prin Ordonanță de Urgență, la 7 

aeroporturi din țară, a fost aprobată o schemă de ajutor de stat, cu avizul Comisiei 

Europene. Sunt aeroporturile care au avut scădere la numărul de pasageri între 20000 și 

200000 o serie și noi între 200000 și 500000 de pasageri. Avem o sumă destul de 

importantă, vorbim de 8 milioane de lei pe care trebuie să-i includem în buget și să-i 

transferăm la aeroport. Ei trebuie să-i cheltuie până pe 31 decembrie, dar e totul pus la 

punct ca și proceduri. Ar însemna ca acest punct să devină punctul 1 pe ordinea de zi 

deoarece trebuie să-l aprobăm înainte de rectificarea bugetului, urmând ca celelalte să se 

renumeroteze corespunzător.  

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

hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent 

anului 2021 al R.A. Aeroportul Internaţional Craiova. 

Sunt intervenții? Nu sunt.  

Cine este pentru? – 27 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

suplimentar propus (27 de voturi). 

 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Intrăm în ordinea de zi și la punctul 1 avem: 

Depunerea jurământului prevăzut la art.117 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, de către supleantul al cărui mandat de consilier județean a 

fost validat prin încheiere civilă, pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul 

nr.7876/63/2021. 

Avem un nou consilier județean în locul domnului Cosmin Călin. Rapid poate să 

ne citească încheierea domnul secretar general, este validat de instanța judecătorească. 

Dl. Cristian Șovăilă: Bună ziua. Prin încheierea pronunțată de Tribunalul Dolj la 

data de 14 decembrie 2021 în Dosarul nr. 7876/63/2021 se validează mandatul de 

consilier județean pentru Consiliul Județean Dolj a supleantului dl. Ștefan Claudiu-

Răzvan, astfel declarat la alegerile pentru autoritățile publice locale desfășurate la data 

de 27.09.2020, din partea PNL. Prin urmare îl invităm pe domnul Ștefan Claudiu Răzvan 

să depună jurământul și totodată să-i înmânăm și insigna de consilier județean.  

Mulțumesc. 

 

* 

 

Consilierul județean supleant Ștefan Claudiu-Răzvan depune jurământul prevăzut 

la art.117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare și îl semnează în două 

exemplare. Apoi i se înmânează insigna de consilier județean. 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim. Felicitări! Bine ați venit în rândurile 

noastre. 

 

* 

 

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

aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2021 al 

R.A. Aeroportul Internaţional Craiova. 

Așa cum am spus, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135 dată chiar ieri 

am primit un ajutor de stat și am intrat rapid pe ordinea de zi. 

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? – 27 de voturi. 

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

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

prezentat ( 27 de voturi). 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 3 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj, pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Prin O.U.G. nr. 135/2021 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii 

aeroporturilor regionale pentru care consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică 

tutelară, judeţului Dolj i-au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 în valoare de 8.730 mii lei ca sprijin 

financiar în vederea susținerii activităţii Regiei Autonome Aeroportul Internaţional 

Craiova (aeroport regional cu un trafic situat între 200.000 şi 3.000.000 pasageri/an), 

pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată 

de pandemia COVID-19 . Aceste sume se utilizează cu respectarea Schemei de ajutor 

de stat aprobată prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației și al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 

1943/1495/2021 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui 

sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 

2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 

3 milioane pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, 

cauzate de criza generată de pandemia COVID-19. 

Bugetul propriu al judeţului Dolj prezintă astfel următoarele modificări: 

- la partea de venituri sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 se majorează cu suma de 8.730 mii lei, 

- la partea de cheltuieli: 

o Capitolul 84.02 – Transporturi – se alocă suma de 8.730 mii lei alte 

transferuri pentru cheltuieli curente la R.A. Aeroportul Internaţional Craiova în vederea 

depăşirii dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de 

pandemia de COVID-19. 

Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Craiova îşi va rectifica bugetul de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2021 în mod corespunzător. 

Proiectul de hotărâre şi anexele nr. 1, 2, 3 şi 5.2 se vor modifica în mod 

corespunzător. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumesc. Amendamentul înseamnă ca această sumă 

să o includem la capitolul 84.02 Transporturi. Este vorba în afară de suma pentru 

aeroport și de o sumă de 10000000, defalcată în două, 4000000 de lei merg spre asistență 

socială, spre bugetul DGASPC, celelalte 6000000 vor merge în zona de investiții. Îi vom 

include la finalul anului, în excedent, în fondul de rezervă, urmând ca prin hotărârea prin 

care vom aproba bugetul de venituri și cheltuieli, în februarie vom avea această ședință, 

suma de 6000000 să o direcționăm pentru drumul 606, să finalizăm drumul spre 

Botoșești-Paia. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul adus. Cine este 

pentru? – 27 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu amendamentul adus ( 27 de voturi). 

 

* 

 

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

declararea de interes public județean a bunului imobil-clădire ”Extindere și 

modernizare unitate primiri urgențe la Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Craiova” precum și înscrierea acestuia în domeniul public al Județului Dolj. 

Ca și precizare, acum aproximativ o săptămână și jumătate, am recepționat lucrările 

la clădirea UPU. Procedura înseamnă să o înscriem în domeniul public, urmează 

înscrierea în cartea funciară, iar la finalul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie să 

o dăm în administrarea Spitalului de Urgență. Este un obiectiv început acum 6 ani, 

aproape 7 ani. A durat ceva, dar urgența a fost mărită ca și spațiu de la 800 la 3000 de 

m2. Este mai mult decât utilă spitalului. 

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? – 27 de voturi. 

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

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

prezentat ( 27 de voturi). 

 

* 

 

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

menținerea salariilor de baza pentru personalul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Dolj și personalul instituțiilor subordonate Consiliului 

Județean Dolj ale căror salarii au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean 

Dolj. 

Acest punct a trebuit să apară pe ordinea de zi pentru că prin Ordonanță de urgență 

s-au plafonat în sistemul public salariile și nu mai sunt indexate ca până acum în funcție 

de salariul minim. Rămân tot la vechea valoare. 

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? – 27 de voturi. 

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

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

prezentat ( 27 de voturi). 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: S-a epuizat ordinea de zi pentru ședința de azi. Ca și 

mențiune noul consilier județean, intrând în locul domnului Cosmin Călin, va fi arondat 

comisiei numărul 6. Vă rog domnul Irinei. 

Dl. Marian Irinei: O scurtă intervenție. Apropo de primul punct cel cu validarea 

consilierului județean. Iertați-mă, nu am fost atent: este nevoie de avizul comisiei de 

validare, nu știu dacă s-a specificat. Comisia de validare s-a întâlnit, a verificat 

documentele și a dat avizul? 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: După noul Cod administrativ validarea o face instanța 

judecătorească prin încheiere. Noi a trebuit doar să-i verificăm buletinul. Nu este nevoie 

de avizul comisiei de validare, fiind validat de instanță. 

Dl. Marian Irinei: Mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Și eu vă mulțumesc. Mai sunt alte intervenții? Nu sunt. 

La mulți ani! Multă sănătate! Să ne vedem sănătoși în 2022! Ne vom vedea mai 

repede decât ne așteptam, dar ne vedem doar pentru lucruri bune. În prima parte a lunii 

februarie vom avea inclusiv bugetul, a fost ieri publicat în Monitorul Oficial, iar noi în 

45 de zile trebuie să-l aprobăm. Mulțumim! 

  

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

         DORIN COSMIN VASILE           CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 


