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 PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 17.12.2021 

 

 

 

Şedinţa se desfășoară cu participare fizică și este deschisă de domnul Dorin Cosmin 

Vasile, Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.  

Din cei 35 de consilieri județeni lipsesc: Neațu Breciugă Mihail-Adrian, Gîdea 

Constantin-Cosmin și Stănescu Niculina Eugenia. 

 

* 

 

Elevii Școlii Populare de Artă Cornetti au prezentat un moment artistic în debutul 

ședinței Consiliului Județean Dolj. 

 

* 

 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua, stimați colegi!  

Vă mulțumim foarte mult și domnule profesor vă felicităm pentru tot ce ați făcut. 

Sunt elevii Școlii Populare de Artă  și Meserii ”Cornetti”, școală aflată în subordinea 

Consiliului Județean Dolj și care a ajuns anul acesta la peste 400 de elevi, mai multe 

discipline, mai multe clase.  

Am zis să revenim în sala în care ne țineam de obicei ședința, am profitat și de 

finalul de an să invităm copiii de la Școala Populare de Artă Cornetti, să ne ureze un an 

nou viitor mai bun. 

Începem ședința ordinară din luna decembrie.  Ca o scurtă informare, ieri am avut 

un moment deosebit de important la Consiliul Județean, un eveniment care va aduce 

multe beneficii, chiar va aduce dezvoltare economică în zona noastră. A fost semnat 

contractul de finanțare pentru Extinderea și Modernizarea Aeroportului Internațional 

Craiova, un contract de 97 de milioane de euro, care va duce aeroportul în următorii ani 

la 2 milioane de pasageri, cu o infrastructură de ultimă oră, cu dotare și echipamente de 

control și de mișcarea aeronavelor la ultimele standarde. Au fost premierul Ciucă, 

vicepremierul Grindeanu și o serie de directori din Ministerul Transporturilor. Proiectul 

a început deja. Noi avem publicat deoarece echipa de implementare s-a mișcat bine, 

proiectul tehnic există și a fost publicată licitația în sistemul de achiziții publice. Sperăm 

ca începutul anului să însemne finalizarea licitației, să nu fie cu sincope sau contestații 

și anul viitor chiar să înceapă construcția. E un termen de 24 de luni de implementare, 

foarte strâns, dar foarte posibil. Este ședința ordinară, dar sigur o să ne mai vedem, 

probabil online, pentru că vom mai avea cel puțin două momente când trebuie să 

modificăm bugetul. Comisia Europeană a aprobat ajutor de stat pentru toate aeroporturile 
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din România, excepție aeroporturile Henri Coandă și Băneasa. Ajutor de stat pentru că 

toate aeroporturile au fost afectate de pandemie și automat vom primi sume pe care 

trebuie să le distribuim aeroportului. Tot pentru echilibrarea bugetelor Consiliului 

Județean, pentru toate cele 110 localități, excepție Craiova, vor fi aprobate în ședință de 

Guvern o serie de sume modice dar binevenite acum la final de an. Pentru o ședință, dacă 

nu chiar două, online, vă vom solicita să fiți prezenți.    

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

Dolj din data de 25 noiembrie 2021 și procesul verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Dolj din data de 13 decembrie 2021. 

Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată. Sunt 

observații? Nu sunt. Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 

nu sunt. 

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

(33 de voturi). 

 

 

* 

 

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

punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri și cheltuieli al Unității Medico – Sociale Amărăștii de Jos. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale 

Bechet, pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 



3 

 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale 

Brabova, pe anul 2021. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale 

Cetate, pe anul 2021. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale 

Melinești, pe anul 2021. 
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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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico – Sociale 

Plenița, pe anul 2021. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico – Sadova, 

pe anul 2021. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

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

aprobarea rectificării bugetului Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, pe anul 

2021 și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe 

nerambursabile al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, pe anul 2021. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea modificării utilizării sumelor alocate din excedentul bugetar al anului 

2020 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea acordului de finanțare încheiat între Raionul Cimișlia – Republica 

Moldova și Județul Dolj și alocarea sumei de 500.000 lei pentru finanțarea 

proiectului ”Renovarea capitală a acoperișului clădirii Policlinicii Raionale Cimișlia 

cu elemente de țiglă metalică și sistem de evacuare a apelor pluviale” propus de 

către Raionul Cimișlia din Republica Moldova. 

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. După cum știți i-am mai ajutat  

acum 3 ani: au renovat Clinica de Chirurgie și au spus că este cea mai bună din sudul 
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Republicii Moldova, este foarte solicitată. Pe cât putem suntem alături de ei, sunt și 

înfrățiți cu noi dar sunt și frații noștri. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj 

și Asociația Județeană de Fotbal Dolj, pentru desfășurarea proiectului ”Sprijinirea 

activității fotbalistice din județul Dolj”. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 12 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 adresa nr. CRR-TRZ 2223/14.12.2021 Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Dolj a comunicat Consiliului Judeţean Dolj alocarea de sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 

2021, în valoare de 6.500 mii lei, conform H.G. nr. 1249/10.12.2021 privind alocarea 

unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul 

de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, pentru plata 

cheltuielilor curente şi de capital. 

Având în vedere H.G. nr. 1249/10.12.2021, proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general al judeţului Dolj pe anul 2021 se va modifica astfel: 

- la partea de venituri, bugetul propriu al judeţului Dolj se va majora cu suma 

de 6.500 mii lei la sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale. 
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- la partea de cheltuieli, bugetul propriu al judeţului Dolj se va majora cu 

suma de 6.500 mii lei la Capitolul 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială”, după cum 

urmează: 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj îşi va suplimenta 

bugetul cu suma de 6.500 mii lei la titlul „Cheltuieli de personal” (2.160 mii lei la 

subcapitolul 68.05.02 „Asistenţă socială în caz de invaliditate” şi 4.340 mii lei la 

subcapitolul 68.06.00 „Asistenţă socială pentru familie şi copii”). 

Proiectul de hotărâre şi anexele nr. 1, 2, 3, 5.5, 5.5.1 şi 5.5.2 se vor modifica în mod 

corespunzător. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim. Ca să sintetizez, la începutul săptămânii a 

mai fost o rectificare de buget în care toate consiliile județene și toate municipiile 

reședință de județ au primit o sumă fixă: 6500000 lei consiliile județene și 5000000 lei 

municipiile reședință de județ pentru plata cheltuielilor restante tot pe asistență socială, 

protecția copilului, persoane cu handicap. Am primit comunicarea oficială aseară și de 

aceea am intrat cu acest amendament. În ședința de care am zis că va fi probabil online, 

la fel, toate județele vor mai primi 4000000 de lei tot pentru achitarea în primul rând a 

contribuțiilor pentru salarii, pensii, somaj, sănătate pentru asistență socială. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul adus. Cine este 

pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu amendamentul adus ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a prețului mediu/tona de iarbă, 

pentru anul 2022, în vederea determinării veniturilor obținute din arendare. 

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 cu un amendament: prețul mediu 

propus pentru 2022 să rămână același ca și pentru anul în curs. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Domnul consilier Irinei. 

Dl. Marian Irinei: Este imposibil să rămână ca anul acesta deoarece anul acesta 

prețul la grâu a fost 0,55. Creșterea prețurilor la toate produsele agricole este 

semnificativă neținând cont neapărat de seceta care a fost anul trecut, ci de tendința de 

creștere. Dacă ne uităm un pic la bursa care reglementează în momentul de față, vorbesc 

în primul rând de grâu, nu vorbesc de celelalte produse. În primul rând aș vrea să știu 

dacă este cineva de la  Direcția Agricolă?  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: I-am invitat, cred că au fost și la comisie. 
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Dl. Marian Irinei: Aș fi vrut un pic de consultare la propunerile pe care le-au făcut. 

Vă dau un exemplu, la varză un plus de 282%, așa au văzut-o cei de la Direcția Agricolă.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este cineva de la Direcția Agricolă. Domnul consilier 

continuați și puneți punctual întrebările să vedem dacă ne vor putea răspunde.  

Dl. Marian Irinei: Eu din câte știu. în momentul de față, la grâu prețul la poarta 

fermierului încărcat în mijlocul de transport este undeva la 1 leu sau 1,1 lei. Este foarte 

adevărat că în perioada iulie și spre toamnă prețul la grâu a crescut, a explodat efectiv 

la burse deoarece a fost secetă, mai ales în America de Sud, unde este cea mai importantă 

bursă, pe lângă cea de la Paris. De aceea prețul a explodat. Există o tendință de scădere 

a prețului acum. Noi trebuie să ne uităm și la tendință și pe noi ne interesează în primul 

rând ce se întâmplă în România. În momentul de față în România, ținând cont de faptul 

că a plouat acum foarte mult se prefigurează a fi un an agricol foarte bun, iar în toamnă 

s-a semănat foarte mult grâu. De aceea prețul și tendința prețului la grâu va fi de scădere. 

E adevărat că nu mai putem merge cu 0,55 cât a fost. Am și văzut anul acesta, aici trebuie 

să gândim din cel puțin 2 puncte de vedere. O dată câștigă fermierul dar pierde 

arendașul. De partea cealaltă trebuie să ne gândim și la cei care au în arendă aceste 

terenuri. Trebuie să fie un preț echilibrat. Noi aici stabilim prețul mediu. Propunerea 

mea, un preț corect ar fi undeva la 0,80 lei la grâu. Este creștere care ar fi în opinia mea 

justă. La celelalte chiar sunt curios cum motivează Direcția Agricolă.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: De la Direcția Agricolă dumneavoastră. Dacă vă puteți 

prezenta și punctual să răspundeți. 

Dl. Obleagă Ovidiu: Obleagă Ovidiu, consilier în cadrul Direcției Agricole 

Județene Dolj. Aceste prețuri sunt cele cu care s-au vândut produsele agricole la nivelul 

anului 2021. Așa am făcut propunerile pentru 2022. E adevărat noi am propus niște 

prețuri, de 1 leu pentru prețul de achiziție la grâu. Toate sunt prețurile cu care s-au 

vândut în târguri și ogoare.  

Dl. Marian Irinei: Dumneavoastră văd că ați făcut propunerile acestea. Vă dau un 

exemplu, la varză este o creștere de 282% pentru 2022.  

Dl. Obleagă Ovidiu: Avem pe fiecare lună cât a fost prețul maxim și prețul minim. 

În urma analizei atât a rezultat. 

Dl. Marian Irinei: Vorbim de prețul mediu, de o medie a prețurilor. 

Dl. Obleagă Ovidiu: Da, o medie a prețurilor. 

Dl. Marian Irinei: De unde ați luat prețurile? 

Dl. Obleagă Ovidiu: Din târguri și oboare. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Acum noi avem o propunere să rămână prețurile ca în 

2021 cu un alt amendament doar pe grâu unde să crească la 0,8 lei/kg. Mai sunt alte 

propuneri? Pentru cei de la  Direcția Agricolă: din târguri și oboare e puțin cam 

generalist spus. Nu prea înseamnă studiu de piață. Dumneavoastră sunteți un specialist 

al direcției, dar e bine să fiți reprezentați de un director executiv la ședința Consiliului 

Județean. Noi punctual putem să modificăm. La începutul lui ianuarie mai putem 

schimba, după aceea nu, pentru că se ia ca referință. 

Dorel Luică: Nu, nu mai puteți.  
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mai sunt alte modificări în afară de propunerile comisiei 

și ale domnului consilier Irinei? 

Dl. Marian Irinei: Propunerea mea pentru prețurile la celelalte produse este să 

rămână la fel ca pentru anul 2021, dar la grâu să crească la 0,8. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile:  Mai sunt alte intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul prezentat: 

prețul la grâu să fie 0,8 lei/kg, iar la restul produselor prețul să rămână la fel ca în anul 

2021. Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu amendamentul prezentat( 33 de voturi). 

 Dl. Marian Irinei: Mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Pe viitor, comisia, ar trebui ca în luna premergătoare 

supunerii la vot să chemăm Direcția Agricolă la întâlniri. Să avem o consultare mai 

largă. Această hotărâre afectează destul de multă populație. 

 

* 

 

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

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

Craiova S.A., pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe 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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea Planului de Investiții al S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A., aferent 

activelor date în administrare sau concesiune, cu finanțare din Fondul IID, aferent 

anului 2022, corespunzător 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: Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Dolj. 

Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea modificării 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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 18 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. 
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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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 19 avem: Proiect de hotărâre privind 

înființarea Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Publice. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: După cum ați văzut în documentație noi aveam 

Serviciul de Salubrizare al Județului Dolj care gestionează stațiile de transfer de pe 

Master Plan și viitorul Master Plan cu stația de tratare Mecano-Biologică și Direcția de 

Pază a Județului. Am zis ca din două instituții să facem una singură. Se reduc mai multe 

posturi, undeva la 40, dar neocupate, deci nu își pierde nimeni locul de muncă, este o 

economie pe cele 40 de posturi. Bineînțeles că facem economie la 3, 4 posturi de 

directori. Este un singur post de director general și numai șefi serviciu în subordinea lui. 

E o economie și o eficientizare. Zona de pază își continuă activitatea dar partea cealaltă 

cu adeverințe pe locuințele vechi pe fostul Invest, încet, încet își cam termină obiectul 

de activitate și e bine să avem lucrurile eficientizate.  

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 20 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea concesionării prin licitație a unui imobil teren în suprafață de 766,00 mp, 

situat în Craiova, str. Corneliu Coposu, nr.107A (fost 107), Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Noi am aprobat scoaterea în concesiune acum câteva luni, a venit studiul de 

evaluare și era vorba, la solicitarea Colegiului Medicilor, pentru un sediu pentru  

Colegiul Medicilor. Am discutat și trebuie să propunem și membrii în comisia de 

evaluare și supleanți. Vă fac propunerile care s-au discutat cu liderii de grup. La comisia 

de evaluare: Marian Marian Viorel, Gîdea Constantin Cosmin, Pantilimon Marius 

Cosmin și Soare Mihai. Supleanți: Rădoi Ionuț Mihai, Mateiță Constantin Ovidiu, 

Nicola Teodor Alin și Drîgnei Daniel. 

Sunt alte propuneri sau alte observații? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 21 avem: Proiect de hotărâre privind 

actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, a valorii totale și 

a contribuției locale proprii a proiectului ”Montana – Dolj: Acces mai bun – 

comunități mai apropiate (”Montana-Dolj: Better access – closer communitiers”). 

Vorbim aici de modernizarea drumul județean Segarcea-Drănic-Padea tronsonul 1. 

Mai este Padea-Valea Stanciului deja în execuție. Acesta acum intră în licitație, 

actualizarea înseamnă costuri în plus pentru Consiliul Județean, dar acestea sunt 

prețurile și indicatorii statistici care ne obligă să actualizăm.  

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Marian Marin: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 22 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public rutier de transport de persoane prin curse regulate în 

județul Dolj. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

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



13 

 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 23 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2021 – 2027. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul diverse avem solicitări? Nu sunt. 

 Colegii mei v-au dat un mesaj pe grupul de consilieri, eu am vorbit și cu fostul 

lider de grup Cosmin, nu știu dacă a apucat să vă informeze, după ședință o să avem o 

altă întâlnire. E ultima ședință ordinară, nu vă zicem un an nou și sărbători fericite 

deoarece vom mai avea o ședință pentru că știu că suntem pe ordinea de zi a Guvernului 

și mai primim niște bani. Luăm nu dăm. 

 Vă mulțumesc, o zi bună!  

 

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

      DORIN COSMIN VASILE         CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 


