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PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 15.12.2020 

 

 

 

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

Vasile, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.  

 Din cei 36 de consilieri județeni, lipsește domnul consilier: Soare Mihai. 

 

* 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua. Haideți să începem. Avem ceva treabă azi. 

Suntem, cred, la ultima ședință a Consiliului Judeţean Dolj pe anul acesta. Dacă mai 

intervine ceva urgent o să facem o ședință online, doar dacă este vreo problemă de 

maximă urgență la fondurile europene, la spital sau ceva de genul acesta. S-au adunat 

multe puncte pe ordinea de zi. Din septembrie până acum  nu a mai fost o ședință 

ordinară datorită procedurilor de alegeri, de investirea consiliului. 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Supun aprobării dvs. procesul-verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 24.11.2020. 

Cine este pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

 În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate procesul-verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Județean Dolj din data  de 24.11.2020 (36 de voturi). 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ordinea de zi a primit niște puncte suplimentare. Sunt 

4 puncte suplimentare pe ordine de zi, sunt multe este adevărat. Ne pare rău pentru asta, 

dar sunt și datorită calendarului. Vorbim de un punct privind aprobarea acordării și 

cuantumului burselor școlare pentru elevii din învățământul special de stat, pentru luna 

decembrie 2020. Acum 5 zile a apărut hotărârea de Guvern și am zis să intrăm în ordinea 

de zi cu punctul acesta pentru ca elevii din învățământul special să primească și în 

decembrie bursa. E un cuantum stabilit prin hotărâre de Guvern și noi trebuie doar să-l 

aprobăm. De asemenea, acum 2 zile ne-a venit de la Ministrul Finanțelor un ordin de 

ministru  prin care își numesc un reprezentant, conform legii, în consiliul de 

administrație la Aeroport și trebuie să-i dăm vot. Ultimele 2 puncte au legătură unul cu 

altul, spitalul județean este eligibil pe fonduri pentru a depune un proiect pentru un ATI. 

Un ATI  pe containere modulare. Sunt suprasolicitați în perioada aceasta și le dăm o 

porțiune de teren, așa cum am făcut și în luna iunie, tot cu spitalul județean, pentru 

laboratorul de genetică pentru testare COVID. Între timp au depus proiectul, sunt în 
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evaluare, sperăm să primească banii pentru laboratorul de genetică. Astăzi vor să depună, 

sunt deja deschise liniile de finanțare și noi am zis să fim alături de ei. Sunt 2 puncte 

pentru că trebuie să schimbe puțin între ele terenurile. În continuarea ATI-ului va fi 

laboratorul de genetică. Cu aceste 4 puncte în plus pe ordinea de zi vă supun aprobării 

ordinea de zi. 

Vă consult dacă cu privire la ordinea de zi sunt observații? Nu sunt. Supun votului 

dvs. ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. 

Abțineri? – nu sunt. 

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

cu cele 4 puncte suplimentare (36 de voturi). 

  

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Intrăm în ordinea de zi și la punctul 1 avem: 

Depunerea jurământului prevăzut la art.117 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, de către supleanții ale căror mandate de consilieri 

județeni au fost validate prin încheiere civilă, pronunțată de Tribunalul Dolj în 

Dosarul nr. 8541/63/2020. 

Doamna secretar are încheierea de la tribunal, o să o citească și apoi va face apelul 

în ordine alfabetică pentru colegii care vor veni la pupitru să depună jurământul. 

Doamna Anda Nicolae: Mulțumesc, domnule președinte! O să dau citire 

dispozitivului încheierii pronunțate de Tribunalul Dolj în Dosarul nr.8541/63/2020: 

”Instanța admite cererea formulată de petentul Consiliul Județean Dolj prin secretarul 

general al județului Dolj, cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Unirii nr.19, județul Dolj. 

Instanța dispune validarea mandatelor pentru funcția de consilier județean a următorilor 

candidați supleanți declarați aleși în urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 

2020, organizate în Circumscripția Electorală Județeană nr.17 Dolj: Tiberiade Romeo, 

Văduva Fănel, Cristescu Adrian Daniel și Naicu Daniel. De asemenea instanța dispune 

invalidarea mandatului candidatului supleant Ungureanu Rober Ionuț declarat ales în 

Consiliul Județean Dolj în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020, organizate în 

Circumscripția Electorală Județeană nr.17 Județul Dolj. Această încheiere a rămas 

definitivă prin neapelare”. 

Acum o să invit în ordine alfabetică consilierii județeni supleanți pentru depunerea 

jurământului. 

* 

Consilierii județeni supleanți mai sus citiți depun jurământul prevăzut la art.117 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare și îl semnează în două exemplare. 
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* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vă mulțumesc! Bine ați venit în rândurile noastre! 

Înainte de a trece la punctul 2 colegii care au depus jurământul mi-au transmis înainte 

de ședință că optează pentru următoarele comisii: dl. Cristescu Adrian Daniel comisia 1, 

dl. Naicu Daniel comisia 2, dl. Tiberiade Romeo comisia 4 și dl. Văduva Fănel comisia 

6. Asta ca să luăm act și să updatăm componența comisiilor. 

 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Leamna pentru anul 2020. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 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 

Amărăștii de Jos, finanțat din transferuri din sume alocate de la bugetul de stat 

prin Direcția de Sănătate Publică Dolj cu încadrare în costul standard/an/pat, pe 

anul 2020 prin diminuarea cu suma de 10,00 mii lei de la cheltuieli de personal și 

adăugarea la bunuri și servicii. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 
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* 

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

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

Bechet, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, cu 

suma de 15 mii lei, pe anul 2020. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 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 

Brabova, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, cu 

suma de 8,00 mii lei peste costul standard/an/pat, pe anul 2020. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 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 

Cetate, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, cu 

suma de 7 mii lei peste costul standard/an/pat, pe anul 2020. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

* 

 

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

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

Sadova, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, cu 

suma de 51 mii lei peste costul standard/an/pat, pe anul 2020. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

* 

 

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

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

Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, 

pe anul 2020. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

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

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

Melinești, pe anul 2020, conform standardului de cost/an/pat, finanțat din sumele 

alocate de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică 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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de 

Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2020. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru Direcția Publică 

Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj pe anul 2020. 

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? – 36 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 
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    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 36 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 12 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul 

Internațional Craiova pe anul 2020. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de 

Salubrizare al Județului Dolj, pentru anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Populare de Arte 

și Meserii ”Cornetti” Craiova. 

Comisia nr.1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr.1 aviz favorabil. 
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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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv 

Județean Știința ”U” Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2020. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetelor Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Mina”, 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sfântul Vasile” Craiova, Liceului 

Tehnologic Special ”Beethoven”, Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Dolj, pe anul 2020 și a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, 

pe anul 2020. 

Comisia nr.1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr.1 aviz favorabil cu un amendament:  

Având în vedere apariţia H.G. nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului 

minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii 

din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 

2020-2021, cuantumul minim al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat în anul şcolar 2020-2021 va fi de 100 lei. Ţinând cont de această 

prevedere Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul Mina” Craiova şi Liceul Tehnologic 

Special „Beethoven” au solicitat suplimentarea fondurilor alocate în acest an la titlul 

„alte cheltuieli”, astfel: 
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   mii lei 

Sumele necesare acordării burselor vor fi asigurate prin diminuarea titlului 

„bunuri şi servicii” la Școala Gimnazială Specială „Sfântul Mina” şi Liceul 

Tehnologic Special „Beethoven” cu suma de 8 mii lei, respecitv 9 mii lei. 

Proiectul de hotărâre, raportul şi anexele 1 şi 3 se vor modifica în mod 

corespunzător. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ok, ca să sintetizăm, următorul punct pe ordinea de zi 

este cel suplimentar cu bursele și automat am modificat și bugetul lor. 

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 cu amendamentul prezentat.  

Cine este pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu amendamentul adus de comisia nr.1 (36 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vom introduce aici punctul suplimentar de pe ordinea 

de zi cu bursele pentru că are legătură cu punctul anterior aprobat. 

La punctul 16 a avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării și 

cuantumului burselor școlare pentru elevii din învățământul special de stat, pentru 

luna decembrie 2020. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

Unitatea de învăţământ/ 

Alte cheltuieli - burse 

Buget 

2020 

Influenţe +/- Buget 2020 

Şcoala Gimnazială Specială 

„Sfântul Mina” Craiova 

38 +8 46 

Liceul Tehnologic Special 

„Beethoven” 

20 +9 29 

TOTAL  +17  
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* 

 

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

aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația 

Umanitară pentru Protejarea și Sprijinirea Răniților, Invalizilor și Urmașilor 

celor Căzuți în Timpul Revoluției din Decembrie 1989 – Dolj în vederea organizării 

de activități comemorative și festive pentru marcarea zilei de 22 decembrie, Ziua 

Victoriei Revoluției Române și a Libertății. 

Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr.1 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 18 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al județului Dolj pe primele 9 

luni ale anului 2020 și a contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și a 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 luni ale 

anului 2020. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

* 

 

 

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

aprobarea proiectului ”Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea 

educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj”. 

Comisia nr.4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil.  
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: E vorba de un proiect pe fonduri europene astfel încât 

elevii școlilor speciale să beneficieze de tablete și laptopuri necesare în această perioadă. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea proiectului ”Consolidarea capacității instituțiilor publice de învățământ 

special din județul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de 

virusul Sars-Cov-2”. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

* 

 

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

modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.139/29.07.2020 

privind aprobarea proiectului ”Creșterea capacității furnizorilor publici de 

servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19”. 

Comisia nr.4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 22 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2020. 

Comisia nr.1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr.1 aviz favorabil cu un amendament: 

         Capitolul 65.02 Învăţământ – având în vedere apariţia H.G. nr. 1064/2020 pentru 

aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor 

social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în 

anul şcolar 2020-2021, cuantumul minim al burselor de care pot beneficia elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2020-2021 va fi de 100 lei. Ţinând cont 

de această prevedere Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul Mina” Craiova şi Liceul 

Tehnologic Special „Beethoven” au solicitat suplimentarea fondurilor alocate în acest an 

la titlul „alte cheltuieli”, astfel: 

   mii lei 

Sumele necesare acordării burselor vor fi asigurate prin diminuarea titlului „bunuri 

şi servicii” la Școala Gimnazială Specială „Sfântul Mina” şi Liceul Tehnologic Special 

„Beethoven” cu suma de 8 mii lei, respecitv 9 mii lei. 

 

Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială – având în vedere plata drepturilor 

salariale şi a concediilor medicale în contextul pandemiei de COVOD-19, fondurile 

bugetare rămase disponibile la data de 09.12.2020 sunt insuficiente pentru plata 

drepturilor câştigate în instanţă prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii având ca 

obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj a solicitat prin adresa nr. 46405/09.12.2020 

suplimentarea cu 100 mii lei a fondurilor  alocate la titlul „cheltuieli de personal” din 

cadrul subcapitolului 68.02.06 „Asistenţă socială pentru familie şi copii”.  

De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj a 

solicitat diminuarea titlului „bunuri şi servicii” din cadrul subcapitolului 68.02.06 

„Asistenţă socială pentru familie şi copii” cu suma de 100 mii lei având în vedere 

economiile ce se vor înregistra. 

Proiectul de hotărâre, raportul şi anexele 1, 2 şi 3 se vor modifica în mod 

corespunzător. 

Unitatea de învăţământ/ 

Alte cheltuieli - burse 

Buget 

2020 

Influenţe +/- Buget 2020 

Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul 

Mina” Craiova 

38 +8 46 

Liceul Tehnologic Special „Beethoven” 20 +9 29 

TOTAL  +17  
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cu alte cuvinte a fost acel spor pentru COVID pentru 

personalul care a intrat în contact. A fost dat doar o lună din ce știu eu. Au dat în judecată 

cum se întâmplă, au câștigat și asta e. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

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

comisia nr.1. Cine este pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu amendamentul adus de comisia nr.1 ( 36 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea modificării 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: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Nu am spus la începutul ședinței deși cred între noi 

colegii știm. Comisiile s-au constituit. Cred că în afară de o comisie care urmează să își 

aleagă președinte și secretar celelalte 5 comisii au ales: la comisia 1 Marius Pantilimon 

președinte și Carmen Velișcu secretar, la comisia 2 Gîdea Cosmin președinte și Marian 

Marin secretar, la comisia 3 Stelian Bărăgan președinte și Scărlătescu Lucian secretar, la 

comisia 4 Stănescu Niculina președinte și Mihai Rădoi secretar și la comisia 5 Gheorghe 

Bică președinte și Nedelescu Gheorghe secretar. Urmează comisia 6 când se întâlnesc să 

facă și această procedură. 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 24 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării organigramei și statului de funcții pentru Spitalul 

Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni. 

Comisia nr.4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 
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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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 25 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Bechet. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 26 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Publică Comunitară de 

Evidență a Persoanelor Dolj. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 27 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Olteniei 

Craiova. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 28 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.  

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 29 avem: Proiect de hotărâre privind 

atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Dolj. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 
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* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 30 avem: Proiect de hotărâre privind 

darea în folosință gratuită Organizației ”Salvați Copiii” – Filiala Dolj, a unui 

spațiu aparținând domeniului public al județului Dolj, situat în Craiova, str. 

Ludwig van Beethoven, nr.2. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 31 avem: Proiect de hotărâre privind 

constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Craiova asupra unor bunuri imobile situate în Craiova, str. Tabaci nr.1. 

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: Le dăm în administrare, s-a făcut un depozit de gaze 

medicale și o parte din UPU pentru că au deja în folosință parterul. Automat trebuie să 

li-l dăm și lor în administrare ca să aibă grijă de el.  

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 32 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea poziției nr.2 din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj 

nr.144/2019, privind trecerea unor sectoare din drumul județean DJ 643F, în 

domeniul public al statului, acestea fiind afectate de lucrarea de utilitate publică 

de interese național ”Drumul Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile 

existente”, Tronsonul 1, județul Dolj. 



17 

 

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. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Știți probabil, la urcare pe dealul de la Ghercești, o parte 

din drumul județean va fi preluat de Drumurile Naționale, vor fi bretelele pentru drumul 

expres. Și noi sprijinim proiectul acesta. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 33 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Dolj. 

Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile:  M-am consultat cu mai mulți colegi și propunem cei 6 

consilieri, pe o reprezentare politică. Vă propun 3 consilieri de la PSD, 2 de la PNL și 1 

consilier de la PRO România. Pentru PSD cine face propuneri? 

Dl. Mihai Neatu: Fac eu propuneri domnul președinte. Din partea PSD: dl. Bică 

Gheorghe, dl. Nedelescu Gheorghe și dl. Marin Marian Viorel. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile:  S-a consemnat. Din partea PNL? 

Dl. Cosmin Călin: De la PNL dl. Gîdăr Alexandru și dna.  Păsculescu Veta.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile:  De la PRO România  mi-au comunicat la început de 

ședință colegii: dl. Stanciu Octavian Paul. 

Sunt alte propuneri? Sunt intervenții? Nu sunt. 

Vă supun la vot modalitatea de vot, nefiind decât 6 persoane pe 6 funcții, dacă 

putem și sunteți de acord să votăm deschis, să nu votăm secret. Cine este pentru? – 36 

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

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (36 de voturi) să fie vot 

deschis. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile:  Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu 

propunerile făcute. Cine este pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – 1 vot (Stănculescu 

Anișoara). Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu 

propunerile făcute, cu 35 de voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă”. 
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* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 34 avem: Proiect de hotărâre privind 

validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică 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: Trebuie să propun eu 3 consilieri. 3 consilieri sunt 

desemnați de președintele consiliului județean. Propunerile mele sunt: dl. Nicolescu 

Constantin, fostul comandant al poliției, dl. Canţăr Mircea și dl. rector al Universității, 

Spânu Cezar. Cu aceștia, alături de   șeful   Inspectoratului  Județean de Poliție Dolj, de 

subprefectul desemnat, de reprezentantul Corpului Național al Poliţiștilor, de șeful 

Inspectoratului Județean de Jandarmi Dolj, de șeful Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență, de șeful Serviciului Teritorial  al Poliţiei de Frontieră și șeful Poliției Locale 

Craiova s-a constituit componența conform legii.                          

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea făcută. Cine este 

pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

Ar trebui ca doamna secretar și secretariatul ATOP să facem prima ședință până în 

sărbători. 

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

prezentat cu propunerea făcută ( 36 de voturi). 

  

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 35 avem: Proiect de hotărâre privind 

constituirea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj. 

Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: A fost o modificare deoarece fostul directorul AJPIS 

care era membru în comisie, Simcelescu, s-a pensionat. Acum este o nouă doamnă 

directoare, Cocora, dacă nu mă înșel. Noi actualizăm componența în funcție de 

componența instituțională. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 
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* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 36 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Dolj. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 37 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Județului Dolj în cadrul Consiliului de 

Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 38 avem: Proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Oltenia. 

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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 
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* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 39 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 

Comisia nr.3 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cine face nominalizări? 

Dl. Mihai Neațu: De la PSD dna. Gîrleanu Elena. 

Dl. Cosmin Călin: De la PNL dl. Triță Dan-Alexandru. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt 2 nominalizări pe 2 locuri. Vă supun încă odată la 

vot și dacă sunteți de acord să păstrăm votul deschis acolo unde este omul și locul 

nominalizat, unde sunt mai mulți candidați pe mai puține locuri mergem la vot secret. 

Supun votului dvs. propunerea prezentată. Cine este pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? 

– nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (36 de voturi). 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcvute. Cine este 

pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerile făcute( 36 de voturi). 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 40 avem: Proiect de hotărâre privind 

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

Craiova S.A. 

Comisia nr.3 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cine face nominalizări? 

         Dl. Mihai Neațu: Din partea grupului PSD-PER îl propunem pe dl. Salan 

Codruț-Iulian. 

Dl. Cosmin Gîdea: Din partea PRO România în propun pe dl. Chirea Aurel-

Laurențiu. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcute. Cine este 

pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerile făcute ( 36 de voturi). 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 41 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cine face nominalizări? 

         Dl. Mihai Neațu: Din partea grupului PSD-PER îl propunem pe dl. Neagu 

Mihai. 

Dl. Cosmin Bosoancă: Din partea PMP dna. Anișoara Stănculescu. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mai sunt propuneri? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcute. Cine este 

pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerile făcute ( 36 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 42 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cine face nominalizări? 

         Dl. Mihai Neațu: Din partea grupului PSD-PER îl propunem pe dl. Gogoașe 

Marius. 

Dl. Cosmin Călin: Din partea PNL dl. Călin Cosmin-Petruț și supleant pe dl. Gîdăr 

Alexandru. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Nu e supleant aici. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 43 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă ”Oltenia” 

S.A. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil.  
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cine face nominalizări? 

         Dl. Mihai Neațu: Din partea grupului PSD-PER îl propunem pe dl. Bunta 

Gabriel. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea făcută. Cine este 

pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerea făcută ( 36 de voturi). 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 44 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în Consiliul de 

Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cine face nominalizări? 

         Dl. Mihai Neațu: Din partea grupului PSD-PER îl propunem pe dl. Ilinca 

Adinel-Ionel și supleant pe dl. Firu Ștefan-Octavian. 

Dl. Cosmin Călin: De la PNL d-na. Toma-Șerban Ileana și supleant dl. Gîdăr 

Alexandru. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ok. Avem vreun economist printre propuneri? 

Dl. Mihai Neațu: Da, dl. Ilinca. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcute. Cine este 

pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerile făcute ( 36 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 45 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în Consiliul de 

Administrație al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cine face nominalizări? 

         Dl. Mihai Neațu: Din partea grupului PSD-PER îi propunem pe dl. Bondoc 

George-Mădălin și dl. Cocău Cristian-Florian, iar ca supleanți pe dl. Șoimu Daniel și 

dna. Marin Iulica. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcute. Cine este 

pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerile făcute ( 36 de voturi). 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 46 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în consiliile de 

administrație ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova și Casei de 

Asigurări de Sănătate Dolj. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cine face nominalizări? 

         Dl. Mihai Neațu: Din partea grupului PSD-PER pentru Spitalul Clinic Județean 

de Urgență Craiova o propunem pe dna. Stoenică Irina-Florentina și supleant pe dl. 

Rădulescu Gabriel. 

Dl. Cosmin Călin: De la PNL pentru Casa de Asigurări de Sănătate Dolj dl. Luică 

Dorel și supleant dl. Drîgnei Daniel. 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt alte propuneri? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcute. Cine este 

pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerile făcute ( 36 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 47 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în Consiliile Consultative 

al Unităților Medico-Sociale din subordinea Consiliului Județean Dolj. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Citesc și aștept propuneri. U.M.S. Amărăștii de Jos. 

         Dl. Mihai Neațu: Din partea grupului PSD-PER dl. Dujer Ionel-Cristian. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La U.M.S. Bechet. 

Dl. Cosmin Călin: De la PNL dna. Păsculescu Veta. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La U.M.S. Cetate. 

         Dl. Mihai Neațu: Din partea grupului PSD-PER dna. Geamănu Aurora-Adela. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La U.M.S. Melinești. 

Dl. Cosmin Călin: De la PNL dna. Jianu Mihaela-Roxana. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La U.M.S. Plenița. 
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Dl. Cosmin Călin: De la PNL dl. Gătejescu Alexandru-Florian.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La U.M.S. Sadova. 

Dl. Cosmin Bosoancă: De la PMP dl. Zavracu Eugen-Cristian.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La U.M.S. Brabova.  

 Dl. Mihai Neațu: Din partea grupului PSD-PER dna. Ciobanu Cristina-

Nicoleta. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile fîcute. Cine este 

pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerile făcute ( 36 de voturi). 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 48 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Dolj în Consiliul de 

Administrație al Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, instituție aflată 

în subordinea Consiliului Județean Dolj. 

Comisia nr. 4 cum a avizat?  

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cine face nominalizări? 

         Dl. Cosmin Gîdea: Din partea grupului PRO România îl propunem pe dl. 

Tătulescu Nicolae. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea făcută. Cine este 

pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerea făcută ( 36 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 49 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Coordonare 

al Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, instituție aflată în subordinea 

Consiliului Județean Dolj. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt 5 reprezentanți. Propuneri. 

Dl. Cosmin Călin: De la PNL dl. Mărgărit Dorin-Constantin și dl. Trandafir 

Ștefan-Cristian. 
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         Dl. Mihai Neațu: Din partea grupului PSD-PER dl. Penciu Paul-Cătălin, dl. 

Floricel Bogdan-Mihai și dl. Lăzărescu Ionuț-Alin. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mai sunt propuneri? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcute. Cine este 

pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerile făcute ( 36 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 50 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Dolj în Consiliul de 

Administrație al Palatului Copiilor Craiova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat?  

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cine face nominalizări? 

         Dl. Cosmin Călin: De la PNL dna. Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena. 

         Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt alte propuneri? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea făcută. Cine este 

pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerea făcută ( 36 de voturi). 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 51 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai 

administratorilor neexecutivi ai Regiei Autonome Aeroportul Internațional 

Craiova, pe anul 2020. 

Comisia nr.1 cum a avizat? 

Dna. 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? – 36 de voturi. 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 52 avem: Proiect de hotărâre privind 

mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. pentru a 

aproba în Adunarea Generală a Acționarilor rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2020 și modificarea indicatorilor financiari și nefinanciari pentru 

anul 2020. 

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? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 53 avem: Proiect de hotărâre privind 

mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a 

acționarilor majorarea capitalului social. 

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? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 54 avem: Proiect de hotărâre privind 

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

Craiova S.A. să aprobe în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 

modificarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru 

High – Tech Industry Park Craiova S.A. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 55 avem: Proiect de hotărâre privind  

aprobarea Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj pentru 

implementarea proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură și 

servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean”. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 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? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 56 avem: Proiect de hotărâre privind 

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

în vederea determinării veniturilor obținute din arendare. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil cu un amendament. Pentru 

anul 2021 se propun creșteri de preț mediu astfel: grâu de la 0,55 la 0,60, orz de la 0,40 

la 0,45, porumb de la 0,40 la 0,45, floarea soarelui de la 0,90 la 0,95, rapița, cartoful, 

fasolea boabe, varză, ceapă uscată, morcovi, tomate, ardei,  castraveți, struguri de vin și 

struguri de masă și alte legume la nivelul anului 2020. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții?  
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Dl. Călin Cosmin: Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea și eu o intervenție. 

Aș vrea să păstrăm, ca în fiecare an, cum am discutat, ca aceste prețuri să rămână 

neschimbate, să nu influențăm nici impozitele. Propunerea noastră ar fi ca să rămânem 

la toate produsele cum a fost anul trecut, ca în fiecare an. 

Dl. Mihai Neațu: La fel și noi, domnule președinte, am stat și am analizat. 

Rămânem pe propunerea din 2020, 2019, 2018, ultima dată când am modificat. Să 

rămânem la toate produsele exact ca anul trecut. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bun, ceea ce înseamnă că avem propunerea venită din 

partea Direcției Agricole, că noi trebuie să luăm prețurile medii cu niște indicatori pe 

care le stabilesc dumnealor și propunerea venită din partea colegilor Călin Cosmin și 

Mihai Neațu să păstrăm prețurile de anul trecut și pe motiv că a fost un an mai greu. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul ca vom păstra 

prețurile din anul precedent. Cine este pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. 

Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu  amendamentul că se păstrează prețurile din anul precedent (36 de 

voturi).  

Nu are rost să supunem la vot și cealaltă propunere pentru că s-a stabilit. 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 57 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării perioadei de valabilitate a Programului de transport 

public rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean, a licențelor de 

traseu eliberate pentru traseele cuprinse în aceasta și privind aprobarea 

Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de transport rutier 

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? 

Dl. Alexandru Gîdăr: Avem o nelămurire referitoare la această hotărâre de 

consiliu județean la acest proiect. În proiectul de hotărâre se spune că se referă la mărirea 

duratei și la prelungirea contractului de gestiune. În referatul de aprobare ni se spune că 

se mențin tarifele stabilite prin hotărâre de consiliu județean din 2017 și 2018 iar în 

anexe, ne apar niște tarife medii actuale și viitoare. Și aici ar fi întrebarea către aparatul 

de specialitate dacă apar modificări în aceste tarife medii de lei/km sau dacă nu apar? 

Dl. Nicolae Ciucu: Tarifele sunt la nivelul anului 2017, sunt identice cu cele din 

Hotărârea de Guvern nr. 104 din 2017, care a fost modificată în 2019, cand s-a dat 

Ordonanța de Urgență nr. 51 și a trebuit să aprobăm din nou tarifelele.  
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Dl. Alexandru Gîdăr:  Trebuie să aveți 2 coloane: o coloană cu tarifele actuale 

și o coloană cu tarifele care se propun. 

Dl. Nicolae Ciucu: Tarifele actuale sunt exact ca în tabelul din 2017. 

Dl. Alexandru Gîdăr:  Deci tariful mediu actual este cel din 2017, cu mediul 

propus este tot 2017. 

Dl. Nicolae Ciucu: Am preluat exact anexa din 2017. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ok. Un rând în plus dacă îl scriem nu strică. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 58 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru 

localitatea Valea Stanciului. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 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? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Unul din proiectele pe care le-am avut peste ordinea 

de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării și cuantumului burselor 

școlare pentru elevii din învățământul special de stat, pentru luna decembrie 

2020 l-am aprobat deja. 

. 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 59 avem: Proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de 

administrație la Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova. 
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Prin ordin de ministru semnat de ministrul Cîțu am primit acum 3 zile că se 

numește domnul Silviu Mircea Pîrvulețu ca reprezentant al Ministerului Finanțelor, 

în calitate de membru al consiliului de administrație al Aeroportului. Regiile 

autonome de interes local și de interes național au reprezentanți de la Ministerul 

Transporturilor  și în funcție de specificitate și de alte ministere.  

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. 

Cine este pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat (36 de voturi).  

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 60 avem: Proiect de hotărâre privind 

stabilirea destinației terenului în suprafață de 1400 mp aflat în administarea SCJU 

Craiova. 

Vom da în administrarea SCJU Craiova pentru a fi depus pe programul 

infrastructură mare axa noua, protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID cu scopul de a fi înființată o zonă de construcție modulară pentru 

ATI, 30 de paturi, o sală de operații. Ambele hotărâri vă propun să aibă un amendament. 

Amendamentul l-am stabilit împreună în ședința din iunie: dacă într-un an de zile nu 

depun proiectul terenul să revină la consiliul județean. Noi îl dăm în administrare pe 10 

ani, cât este cerința pentru proiect. După 10 ani sau mai devreme acele construcții 

modulare vor intra în conservare la ISU pentru alte probleme de genul acesta. 

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? – 36 de 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 61 avem: Proiect de hotărâre privind 

stabilirea destinației terenului în suprafață de 500 mp aflat în administrarea SCJU 

Craiova. 

Laboratorul pentru testare COVID și pentru care noi dădusem 500 m, în dreapta 

spitalului spre morgă, se mută în partea opusă spre heliport. Programul a fost deja depus 

pe programul infrastructură mare axa noua, obiectivul specific nr. 9.1.  

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dna. 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? – 36 de 

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

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

prezentat ( 36 de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Aceasta a fost ședința de luna aceasta. Ca și 3 informări 

scurte. Am demarat împreună cu Universitatea din Craiova scrierea unui proiect pentru 

blocul S200 să facem un parc științific și tehnologic, parc IT. Sperăm să-l vedem în fața 

dvs. într-un timp cât mai scurt, cu tot ce înseamnă acordul de parteneriat. Să dăm zilele 

următoare și contractul de lucrări pentru reabilitarea Clinicii de Oncologie – 92 miliarde, 

contract pentru care consilierii cei vechi știu că am accesat acum un an și jumătate 

fonduri europene pentru reabilitarea oncologiei. 

Vă mulțumim. Dacă nu ne mai vedem, să avem sărbători fericite! 

 

    Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
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