
 

 

 

 
 

 
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 24.02.2022, ora 14.00 în Sala mare de ședințe a 

Instituției Prefectului – Județul Dolj, Calea Unirii nr.19,  Craiova,  județul Dolj. 

  

      Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din 

data de 24 februarie 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 

        CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ  



 

 

                         Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 91 /2022 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 24.02.2022 

 

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de burse de ajutor 

social pentru elevii din învățământul special de stat pentru perioada februarie-

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Bugetului local al județului Dolj 

pe anul 2022 și modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru 2022 

(comisia nr. 1) 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Leamna (comisia nr. 4 și comisia nr.5) 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Dolj 

în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 

funcției de director adjunct la Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova 

(comisia nr. 4) 

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

dintre UAT Dolj prin Consiliul Județean Dolj și Ansamblul Folcloric „Maria 

Tănase” în vederea organizării unor activități cu ocazia sărbătoririi Zilei Olteniei 

(comisia nr. 1 și comisia nr.4) 

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicitului județului Dolj la SC 

Compania de Apă Oltenia S.A. să aprobe unele măsuri în Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor din luna martie 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.3 ) 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Revizuirea planului de 

management al ariilor naturale protejate ROSC10045 Coridorul Jiului, 

ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale locul fosilifer Drănic – 2391 și Pădurea 

Zăval IV.33, cod SMIS:150549 și a cheltuielilor aferente (comisia nr. 1 și comisia 

nr. 2) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între UAT Județul Dolj, UAT 

Cernătești și Muzeul Olteniei în vederea realizării obiectivului de punere în valoare 

a potențialului turistic și cultural al comunei Cernătești (comisia nr.4) 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru emiterea de avize, acorduri 

prealabile, autorizații de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene și 

pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranță a drumurilor județene aflate în 

proprietatea Județului Dolj și în administrarea S.P.L.D.P. Dolj S.A. aplicate de 

S.P.L.D.P. Dolj S.A. (comisia nr.1 și comisia nr.3 ) 

11. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Universității de 

Medicină și Farmacie din Craiova asupra imobilului teren în suprafață de 1760 mp 

situat în Municipiul Craiova, str. Tabaci nr.1 aflat în domeniul public al Județului 

Dolj (comisia nr.1 și comisia nr.4 ) 

 



 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea 

stabilirii nivelului minim al redevenței pentru concesionarea a două cabinete 

medicale situate în dispensarul medical din Craiova, str. Siretului nr. 11 (fost nr. 

13) Dolj (comisia nr.1 și comisia nr.4 ) 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul 

public al statului și din administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Dolj 

în domeniul public al județului Dolj(comisia nr.1) 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate  din bugetul Consiliului Județean Dolj (comisia 

nr.6)  

15. Diverse – interpelări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


