
 

 

  

 
 

 
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 de 28.10.2022, ora 12.00 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 28.10.2022 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 

DORIN-COSMIN VASILE 
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             Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 569/2022 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 28.10.2022 

 

 

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

Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

Unității Medico-Sociale Amărăștii de Jos, finanțată din venituri proprii și din 

sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul 

standard/an/pat, pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Unității Medico-Sociale Bechet, finanțată din venituri proprii și din sursele 

bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe 

anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

Unității Medico-Sociale Brabova, finanțată din venituri proprii și din sursele 

bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe 

anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Unității Medico-Sociale Cetate, finanțată din venituri proprii și din sursele bugetului 

propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 

2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Unității Medico-Sociale Melinești, finanțată din venituri proprii și din sursele 

bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe 

anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

Unității Medico-Sociale Plenița, finanțată din venituri proprii și din sursele 

bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe 

anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Unității Medico-Sociale Sadova, finanțată din venituri proprii și din sursele 

bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe 

anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj pe anul 2022 (comisia nr.1 și 

comisia nr.3) 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj pe anul 2022 (comisia 

nr.1 și comisia nr.3) 



 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, pe anul 2022 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4) 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj 

pe anul 2022 (comisia nr.1) 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare 

dintre Județul Dolj și Societatea Studenților Mediciniști Craiova în vederea 

organizării Congresului Internațional pentru Studenți și Tineri Medici 2022 (comisia 

nr.1 și comisia nr.4) 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare 

dintre Consiliul Județean Dolj și Fundația Culturală Iubirea, în vederea organizării 

celei de-a VIII-a ediții a Festivalului Adrian Păunescu (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare 

dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj 

și Fundația – Revista ”Scrisul Românesc – dublă aniversare” (comisia nr.1 și 

comisia nr.4) 

18. Proiect de hotărâre privind organizarea și găzduirea întâlnirii regionale a Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți și Vâlcea (comisia nr.1 și 

comisia nr.5) 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare 

acordate elevilor Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” Craiova, Centrului 

Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova și Școlii Gimnaziale Speciale  

”Sf. Mina” Craiova pentru perioada septembrie – decembrie 2022 (comisia nr.4) 

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

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

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

Medico-Socială Bechet  (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

22. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-

Tech Industry Park Craiova S.A. să aprobe în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor modificarea organigramei, a stratului de funcții și a regulamentului de 

organizare și funcționare (comisia nr.3 și comisia nr.5)  

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant și al unui supleant din 

partea Consiliului Județean Dolj în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor Dolj (comisia nr.2) 

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean 

Dolj ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Craiova (comisia 

nr.4) 

25. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor ca 

administrator în cadrul Consiliului de administrație la R.A. Aeroportul Internațional 

Craiova (comisia nr.3) 

26. Proiect de hotărâre privind asigurarea conducerii Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj pentru perioada în care președintele acestuia 

nu este prezent (comisia nr.6) 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Sprijin pentru viață 

independentă și integrare în comunitate, prin creșterea calității serviciilor sociale 

acordate în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Sf. 



 

 

Dumitru” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Dolj în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru 

persoanele cu dizabilități (comisia nr.6) 

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Sprijin pentru viață 

independentă și integrare în comunitate, prin creșterea calității serviciilor sociale 

acordate în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Sf. Maria” 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 

dizabilități (comisia nr.6) 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Sprijin pentru viață 

independentă și integrare în comunitate, prin creșterea calității serviciilor sociale 

acordate în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”O șansă 

pentru fiecare” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Dolj în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru 

persoanele cu dizabilități (comisia nr.6) 

30. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Județului 

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

Oltenia S.A. pentru a vota în ședința din 09.11.2022 unele măsuri (comisia nr.3) 

31. Proiect de hotărâre privind mandatarea ADI ECODOLJ pentru aprobarea Actului 

Adițional nr.6 la Contractul nr.370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 

colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul 

Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” (comisia nr.2 și comisia nr.3) 

32. Proiect de hotărâre privind mandatarea ADI ECODOLJ în vederea elaborării și 

aprobării ”Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a 

serviciului de salubrizare în județul Dolj” (comisia nr.2 și comisia nr.3) 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat pentru alimentarea 

cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Dolj 2021–2050, elaborat în cadrul 

proiectului ”Proiect regional de dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Dolj, în perioada 2014-2020”, revizuit (comisia nr.2 și comisia nr.3) 

34. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de concesiune nr.270/2004 și 

nr.253/2004 încheiate între Consiliul Județean Dolj și S.C. Dr. Spânu Irina Aura 

S.R.L. și Dr. Popescu Nicoleta Cristina (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

35. Proiect de hotărâre privind încetarea administrării temporare de către Direcția 

Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj 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.1 și 

comisia nr.2) 

36. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat R.A. 

Aeroportul Internațional Craiova pentru terenul în suprafață de 73.233 mp situat în 

Craiova, Calea București nr.433 și însușirea propunerii de concesionare a terenului 

în suprafață de 108.000 mp, situat în Craiova, Calea București, nr.325A și nr.433, 

aflat în domeniul public al Județului Dolj (comisia nr.1) 



 

 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziție de către 

UAT Județul Dolj a imobilului teren în suprafață de 184 mp situat în Municipiul  

Craiova, str. Frații Golești nr.2G (comisia nr.1)  

38. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență a 

persoanelor pentru localitatea Pleșoi (comisia nr.3) 

39. Diverse - interpelări 

 

 

 

 

 

 

 

 


