
 

 

 

 
 

 
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 17.12.2021, ora 12.00 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 17 decembrie 2021 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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               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

DORIN COSMIN VASILE 
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                         Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 543/2021 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 17.12.2021 

 

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

Unității Medico – Sociale Amărăștii de Jos (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

Unității Medico-Sociale Bechet, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

Unității Medico-Sociale Brabova, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

Unității Medico-Sociale Cetate, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

Unității Medico-Sociale Melinești, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

Unității Medico – Sociale Plenița, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

Unității Medico – Sadova, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

8. 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 și comisia nr.4) 

9. 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) 

10. 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 și 

comisia nr.4) 

11. 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 și comisia nr.4) 

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

pe anul 2021 (comisia nr.1) 

13. 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 și comisia nr.3) 

14. 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 și comisia nr.3) 

15. 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 și comisia nr.3) 

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

funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj (comisia nr.5 și 

comisia nr.6) 

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

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

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

Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

19. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Județene de Servicii Publice și 

Utilități Publice (comisia nr.3 și comisia nr.6) 

20. 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) 

21. 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”) (comisia nr.1 și comisia nr.2) 

22. 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) 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor 

sociale 2021 – 2027 (comisia nr.6) 

24. Diverse – interpelări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


