
 

 

  

 
 

 
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, în data de 

26.08.2022, ora 12.00, în sistem on-line, folosind platforma Zoom. 

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

data de 26 august 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.442/2022 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 26 august 2022 

 

 

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

dintre Județul Dolj și Palatul Copiilor Craiova în vederea organizării Festivalului – 

Concurs Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret ”Maria Tănase” ediția XV-

a (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului 

propriu județean pe anul 2022 a sumei de 300 mii lei pentru acordarea unor ajutoare 

către unitatea administrativ-teritorială Drăgotești având în vedere apariția unor 

situații de extremă dificultate (comisia nr.1) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al 

județului Dolj pe primele 6 luni ale anului 2022 și a contului de execuție a bugetului 

instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 

pe primele 6 luni ale anului 2022 (comisia nr.1) 

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

pe anul 2022 (comisia nr.1) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 

regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Servicii 

Publice și Utilități Dolj (comisia nr.3 și comisia nr.5) 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale 

din cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj (comisia nr.3 și 

comisia nr.5) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul 

Olteniei Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului de organizare și 

funcționare pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

(comisia nr.4 și comisia nr.5) 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului 

Finanțelor ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al R.A. 

Aeroportul Internațional Craiova (comisia nr.3 și comisia nr.6) 

10. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al județului Dolj a unui imobil teren, situat în municipiul 

Craiova, Calea București, nr.24, județul Dolj  (comisia nr.1) 

11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Dolj a unei clădiri și împrejmuirea imobilului situat în 

Municipiul Craiova, str. General Dragalina, nr. 60A, județul Dolj (comisia nr.1 și 

comisia nr.6) 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.157/25.05.2022 a 

Consiliului Județean Dolj privind emiterea acordului de principiu pentru schimbarea 

destinației a trei imobile teren, situate în Craiova, strada Tabaci nr.1 (comisia nr.1) 

 



 

 

13. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a bunului imobil-

clădire ”Centrul Internațional Constantin Brâncuși – Centru Turistic Interactiv” 

precum și înscrierea acestuia în domeniul public al Județului Dolj (comisia nr.1 și 

comisia nr.2) 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de Turism a județului Dolj pentru 

perioada 2021-2027” (comisia nr.4) 

15. Diverse - interpelări 

 

 

 

 

 


