PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj
din data de 17.09.2020

Şedinţa se desfășoară cu participare fizică și este deschisă de domnul Ion Prioteasa,
Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.
Din cei 37 de consilieri județeni, lipsesc domnii consilieri: Badea Marian, Drîgnei
Daniel și Soare Mihai.
*
Dl. Ion Prioteasa: Bună ziua și bine ați venit, stimați colegi! Mă bucur că sunteți
prezenți, sunteți sănătoși. Ne face mare plăcere să ne revedem. E posibil să fie ultima
ședință pe care o ținem în acest mandat. În condițiile în care ar mai apărea ceva
neprevăzut putem face o ședință extraordinară săptămâna viitoare. Nu avem o informație
despre acest lucru dar am anunțat posibilitatea. În acest moment, în care ne întâlnim în
ședință ordinară, îmi face plăcere să vă spun că încheiem un mandat cu foarte multe
realizări, în care ne-am bucurat de sprijinul dumneavoastră, al fiecăruia. Vă transmit
următorul mesaj: să fiți mândrii de ceea ce s-a realizat! Poate a fost cel mai bun mandat
pe care l-am avut pentru că se ridică și la foarte multe milioane de euro care rămân și
sunt puse în operă, iar altele sunt pe drum și urmează să fie realizate în perioada
următoare sau imediat următoare. Vă dorim din tot sufletul să aveți sănătate, să ne
revedem cu foarte mulți dintre dumneavoastră în următorul consiliu județean. Vă spun
că sunteți deosebit de importanți și că parlamentul județean a funcționat excepțional și
sunt sigur că multe județe și-ar fi dorit să aibă oameni competenți așa cum sunteți
dumneavoastră. Vă amintesc că în câteva domenii chiar au fost lucruri care vor mișca
anumite zone ale județului Dolj: probleme de infrastructură, mă refer la drumul Craiova
- Cetate, Giurgița – Băilești, limita județului Mehedinți cu Valea Stanciului, Padea –
Segarcea, Craiova – Cârcea, Sopot – Gogoșu, Dăbuleni – Amărăștii de Jos și județul Olt,
Bulzești – Vâlcea, zona de Murgași sau cu extindere la aeroport cu terminalele și cu
platformele noi care ar urma. Acest mandat a fost un mandat dedicat sănătății, s-au
investit foarte mult în clinica de cardiologie, în extinderea urgenței, în ambulatoriu, în
clinica de oncologie, în igienizarea pe etaje, în policlinica pentru sportivi, dar și pentru
spitalele Leamna, Dăbuleni și cele 6 centre medico-sociale. În domeniul cultural culele
de la Brabova și Cernătești, Muzeul Cărții și Exilului Românesc, expoziția de bază de la
Muzeul Olteniei. Masterplanul de deșeuri, Masterplanul de apă, situațiile de urgență care
au prins foarte bine în această perioadă, având dotarea necesară 67 de mașini și utilaje
speciale plus 33 de instituții din subordinea consiliului județean care s-au dezvoltat în
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această perioadă. Toate aceste realizări sunt ale dumneavoastră, ale fiecăruia dintre noi.
Oricând și oriunde putem să ne lăudăm și să ne mândrim cu ele.
*
Dna. Secretar General Anda Nicolae: Supun aprobării dvs. procesul verbal al
ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 31.08.2020.
Cine este pentru? – 34 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate procesul verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 31.08.2020 (34 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: Vă consult dacă cu privire la ordinea de zi sunt observații? Nu
sunt. Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? – 34 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate ordinea de zi prezentată
(34 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 1 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?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr.1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr.2 cum a avizat?
Dl. Cosmin Vasile: Comisia nr. 2 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 34 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 34 de voturi).

*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 2 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
cooperării și a protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și
Inspectoratul Școlar Județean Dolj, pentru premierea celor 40 de elevi din județul
Dolj care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională sesiunea iunie
2020, precum și la examenul de bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie 2020.
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Comisia nr.1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr.1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr.4 cum a avizat?
Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Mulțumim și celui care a făcut această propunere și a fost
materializată. Practic se înscrie în linia discuțiilor pe care le-am avut și a bunei
conlucrări care a existat în cadrul consiliului județean. Dl. Irinei vă rog.
Dl. Marian Irinei: Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc stimați colegi.
Trebuie să recunosc faptul că am fost sunat, am fost consultat. Vă mulțumesc pentru
deschidere și pentru că ați dat curs propunerii mele. Am două mențiuni de făcut. Pe
viitor mi-aș dori să mărim un pic aceste sume deoarece comparativ cu alte județe sunt
semnificativ mărite, dublate, poate chiar triplate. De aceea, pe viitor poate ne vom uita
și vom răsplăti altfel efortul acestor copii. De asemenea, poate avem în vedere să
premiem și diriginții și profesorii acestor elevi. Ar fi dublat astfel numărul lor, fiecare
elev are un diriginte și atunci ar trebui să ne îndreptăm atenția și către cei care le-au fost
dascăli. E tot o propunere care pe viitor poate se va materializa.
Dl. Ion Prioteasa: Să ținem minte că acești bani vin din bugetul anului viitor și în
condițiile în care vom aproba bugetul anului viitor atunci putem să facem aceste
modificări. În momentul în care prindem banii în buget se pot aplica modificările.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 34 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 34 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 3 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2020.
Comisia nr.1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr.1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 34 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 34 de voturi).
*
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Dl. Ion Prioteasa: La punctul 4 avem: Proiect de hotărâre privind mandatarea
împuternicitului Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să
voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri.
Comisia nr.3 cum a avizat?
Dra. Mihaela Popescu: Comisia nr. 3 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 6 cum a avizat?
Dna. Cristina Ciocoiu: Comisia nr. 6 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 34 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 34 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 5 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. Mihail Neațu Breciugă: Comisia nr. 5 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 34 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 34 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 6 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.
Comisia nr. 4 cum a avizat?
Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 5 cum a avizat?
Dl. Mihail Neațu Breciugă: Comisia nr. 5 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 34 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 34 de voturi).
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*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 7 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
regulamentului de organizare și funcționare pentru Unitatea Medico-Socială
Brabova.
Comisia nr. 4 cum a avizat?
Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 5 cum a avizat?
Dl. Mihail Neațu Breciugă: Comisia nr. 5 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 34 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 34 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 8 avem: Proiect de hotărâre privind numirea
membrului – reprezentant al Consiliului Județean Dolj în Consiliul de
Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj,
pentru anul școlar 2020-2021.
Comisia nr. 4 cum a avizat?
Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea de a rămâne
aceeași persoană care a fost și în mandatul anterior, respectiv doamna Bîrzanu Felicia
Oana. Cine este pentru? – 34 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat cu propunerea făcută ( 34 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 9 avem: Proiect de hotărâre privind numirea
membrilor – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de
Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova,
pentru anul școlar 2020-2021.
Comisia nr. 4 cum a avizat?
Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea de a rămâne
aceleași persoane care au fost și în mandatul anterior, respectiv domnul Vava Marian și
doamna Morcov Ștefania. Cine este pentru? – 34 de voturi. Împotrivă? – nu sunt.
Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat cu propunerea făcută ( 34 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 10 avem: Proiect de hotărâre privind numirea
membrilor – reprezentanți al Consiliului Județean Dolj în Consiliul de
Administrație al Liceului Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova, pentru anul
școlar 2020-2021.
Comisia nr. 4 cum a avizat?
Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea de a rămâne
aceleași persoane care au fost și în mandatul anterior, respectiv domnul Căprariu
Bogdan și domnul Ionescu Dragoș. Cine este pentru? – 34 de voturi. Împotrivă? – nu
sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat cu propunerea făcută ( 34 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 11 avem: Proiect de hotărâre privind numirea
membrilor – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de
Administrație al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” Craiova, pentru anul
școlar 2020-2021.
Comisia nr. 4 cum a avizat?
Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea de a rămâne
aceleași persoane care au fost și în mandatul anterior, respectiv domnul Bloju Cătălin și
doamna Prica Corina Doina. Cine este pentru? – 34 de voturi. Împotrivă? – nu sunt.
Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat cu propunerea făcută ( 34 de voturi).
*
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Dl. Ion Prioteasa: La punctul 12 avem: Proiect de hotărâre privind numirea
membrilor – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de
Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova, pentru anul școlar
2020-2021.
Comisia nr. 4 cum a avizat?
Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea de a rămâne
aceleași persoane care au fost și în mandatul anterior, respectiv doamna Ghișoiu Elena
Cristina și doamna Zaharia Claudia Ioana. Cine este pentru? – 34 de voturi. Împotrivă?
– nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat cu propunerea făcută ( 34 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: Acestea au fost punctele de la ordinea de zi. Vă consult dacă dvs.
mai aveți alte intervenții la punctul Diverse? La diverse domnul vicepreședinte sau
altcineva din sală dacă mai dorește. Domnul vicepreședinte, poftiți.
Dl. Cosmin Vasile: Domnule președinte am profitat și am zis că este ultima ședință
a consiliului județean nu din legislatura aceasta, este ultima ședință dintr-o serie de 16 ani
în care ați condus și în care ați brevetat un stil de a face administrație. M-am consultat cu
colegii consilieri de la ambele formațiuni și am zis ca din partea noastră și din partea
celorlalte generații de consilieri de până acum, să vă facem o surpriză. L-aș ruga pe domnul
Luică să vină puțin. Eu și domnul Luică suntem singurii consilieri județeni care suntem în
funcție din 2004 când și dumneavoastră ați devenit președinte. Vă oferim din partea noastră
o plachetă, să o aveți amintire. Este expresia înaltei noastre aprecieri pentru tot ce ați făcut
pentru noi.
Dl. Ion Prioteasa: Vă mulțumesc foarte mult! Nu eram pregătit să primesc acest dar.
Sunt onorat. Am încercat să-mi fac datoria în toți acești ani. Vă rog și pe dumneavoastră pe
viitor să faceți același lucru. Le mulțumesc și craiovenilor, doljenilor, tuturor celor care în
această perioadă au fost alături de mine și de consiliul județean. Eu cred că în acești ani am
reușit să facem din consiliul județean un brand, o instituție respectată, în care multă lume
și-ar dori să lucreze. Multe alte instituții iau exemplul de la această instituție. Le mulțumesc
și celor din presă care în această perioadă au reflectat cu obiectivitate asupra lucrurilor ce
s-au petrecut în consiliul județean. Nu am dat niciodată un telefon cuiva în care să spun să
modifice ce a scris. De foarte multe ori ce s-a scris a fost adevărat. Este bine să ținem cont
și când cineva ne mai trage de mânecă. Vă mulțumesc dumneavoastră, chiar ați fost foarte
buni! Vă doresc să mergeți în continuare și să duceți acest județ mai aproape de cei care
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sunt în primele locuri ca investiții, ca produs intern brut. Mulțumesc și vă mulțumesc
dumneavoastră celor din conducere și celor din aparatul consiliului județean și consilierilor
mei! La mulți ani, sănătate și succes în aceste alegeri! Mergem să face poze in față, după
care cei care mai aveți timp treceți pe la mine prin birou să mai schimbăm câte o carte de
vizită.
Se încheie lucrările ședinței!

PREȘEDINTE
ION PRIOTEASA

pentru SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
ANDA NICOLAE
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