
 

 

  

 
 

 
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 28.03.2023, 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 28.03.2023 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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P R E Ş E D I N T E             CONTRASEMNEAZĂ                                

               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
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                Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 131/2023 

 

 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 28.03.2023 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. 

Aeroportul Internațional Craiova (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

Parc-Turism S.A. pe anul 2023 și acordarea unui mandat special împuterniciților 

Județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 (comisia nr.1 

și comisia nr.3) 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc-

Turism S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 

majorarea capitalului social prin mărirea valorii nominale a acțiunilor existente 

(comisia nr.1 și comisia nr.3) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății 

pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pe anul 2023 și acordarea unui 

mandat special împuterniciților județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia 

nr.3) 

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea 

pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor majorarea capitalului social prin aport în 

numerar (comisia nr.1 și comisia nr.3)  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parc 

Industrial Craiova S.A. pe anul 2023 și acordarea unui mandat special 

împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru a aproba 

în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe 

anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

High-Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2023 și acordarea unui mandat 

special împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova 

S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor bugetul de venituri și 

cheltuieli pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă 

”Oltenia” S.A. pentru a vota în ședința din 04.04.2023 unele măsuri (comisia nr.3) 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea 



 

 

Generală a Asociaților documentația de atribuire aferentă Contractului de Delegare 

a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul 

Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova (comisia nr.2) 

10. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de contribuții pentru personalul 

neclerical angajat în unitățile de cult din județul Dolj, pe anul 2023 (comisia nr.1 și 

comisia nr.6) 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului burselor școlare 

acordate elevilor Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova și 

Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 ce revine 

Consiliului Județean Dolj în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor 

Județene din România (comisia nr.1 și comisia nr.6) 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 ce revine Județului 

Dolj în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia  

(comisia nr.1 și comisia nr.6) 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu 

județean, contului anual de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii, contului anual de execuție al 

bugetului fondurilor externe nerambursabile, contului anual de execuție al bugetului 

creditelor interne, încheiate la 31 decembrie 2022 și a situațiilor financiare ale 

anului 2022 (comisia nr.1) 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului general al județului Dolj 

pe anul 2023 (comisia nr.1) 

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

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de 

funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea 

de Asistență Medico-Socială Sadova (comisia nr.4 și comisia nr.5)  

19. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Dolj 

în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna (comisia 

nr.4 și comisia nr.5) 

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea 

elementelor de identificare ale unor bunuri cuprinse în anexele nr.1-5 la Hotărârea 

nr.185/2018 a Consiliului Județean Dolj (comisia nr.1) 

21. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al județului Dolj (comisia nr.1) 

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a bunurilor achiziționate în cadrul 

proiectului ”Implementarea unui sistem integrat de e-administrație la nivelul CJ 

Dolj și a unor UAT-uri din județul Dolj ” – SMIS 48401 și diminuarea 

patrimoniului Județului Dolj cu valoarea activelor fixe ce se transmit către cele 15 

UAT-uri partenere în cadrul proiectului (comisia nr.1) 

23. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a bunurilor achiziționate în cadrul 

proiectului ”Sistem informatic integrat privind gospodăriile și exploatațiile agricole 

din județul Dolj” – SMIS 48395 și diminuarea patrimoniului Județului Dolj cu 

valoarea activelor fixe ce se transmit către cele 15 UAT-uri partenere în cadrul 

proiectului (comisia nr.1) 



 

 

24. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a bunurilor achiziționate în cadrul 

proiectului ”Sistem informatic geografic de management agricol la CJ Dolj și UAT-

uri” – SMIS 48381 și diminuarea patrimoniului Județului Dolj cu valoarea activelor 

fixe ce se transmit către cele 15 UAT-uri partenere în cadrul proiectului (comisia 

nr.1) 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și 

extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, sat Leamna de Sus, tarla 21, 

parcela 242, comuna Bucovăț, jud. Dolj” (comisia nr.2 și comisia nr.4)  

26. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice 

și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiții ”Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, sat 

Leamna de Sus, tarla 21, parcela 242, comuna Bucovăț, jud. Dolj” (comisia nr.1 și 

comisia nr.4)  

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF, 

pentru obiectivul de investiții ”Construire Centrul Sportiv Stadionul Tineretului” 

(comisia nr.2 și comisia nr.4) 

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor 

cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Dolj 2020 – 2025, 

pentru anul 2022 (comisia nr.2) 

29. Diverse - interpelări 

 

 

 

 

 

 

 

 


