PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj
din data de 30.06.2020

Şedinţa se desfășoară cu participare fizică și este deschisă de domnul Ion Prioteasa,
Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj. La ședință participă prefectul județului Dolj,
domnul Nicușor Roșca.
Din cei 37 de consilieri județeni, lipsesc domnii consilieri: Alexandru Brezniceanu,
Gîdăr Alexandru, Neațu Breciugă Mihail Adrian, Sdreală Mihai Marian și Soare Mihai.
*
Dl. Ion Prioteasa: Bună ziua și bine ați venit, stimați colegi! Mă bucur că sunteți
prezenți, sunteți sănătoși. Ne apropiem de numărătoarea inversă. Mai avem cred încă 3
ședințe în afară de aceasta, dacă nu o să mai fie ședințe extraordinare.
*
Dna. Secretar General Anda Nicolae: Supun aprobării dvs. procesul verbal al
ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 28.05.2020 și procesul verbal
al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 15.06.2020.
Cine este pentru? – 31 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 28.05.2020 și procesul verbal al
ședinței extraordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 15.06.2020. (31 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? – 31 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate ordinea de zi prezentată
(31 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: Îl salutăm pe domnul prefect Nicușor Roșca și o să-i dăm
cuvântul să ne spună câteva cuvinte despre situația actuală despre COVID și despre
situația actuală privind inundațiile care s-au abătut asupra țării, din fericire mai puțin
asupra județului nostru. Am avut și noi ani în care am fost afectați.
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Domnul Prefect Nicușor Roșca: Mulțumesc domnul președinte! Bună ziua! O să
vă prezint situația epidemiologică la nivelul județului Dolj. După cum ați observat în
ultima perioadă, cazurile de COVID 19 au crescut. Județul Dolj nu este un județ mai
afectat decât celelalte județe. La nivelul județului avem o medie de 4, 5 cazuri pe zi.
Alte județe au 15- 20 de cazuri pe zi. Astăzi avem 295 de cazuri, 36 de persoane în
carantină, aproape 3000 de persoane în izolare la domiciliu. 36 de persoane sunt
internate în spital. 5 sunt în stare foarte gravă pe terapie intensivă. Situația nu este
ușoară. Măsurile de relaxare au contat pentru această situație dar și economia trebuie să
funcționeze. Totul depinde de noi, de fiecare în parte. Am fost și eu în oraș și am
observat că în centrele comerciale, magazine și mall-uri se poartă mască. La noi nu este
relaxare totală. Poliția și jandarmii merg în echipe și verifică agenții economici, terase
dacă respectă procedurile. Noi, la nivelul județului încercăm să ținem sub control
răspândirea epidemiei. Referitor la codurile hidrologice, săptămâna trecută județul Dolj
a fost exceptat de la asemenea probleme. Doar pe râul Jiu am avut cota de urgență
depășită cu 35 cm. Am avut o nișă în zona Beharca dar cei de la gospodărirea apelor au
intervenit și au astupat acea nișă. Suntem unul dintre cele 4, 5 județe din țară care nu a
avut pagube materiale. A apărut o nouă problemă. Ieri am fost anunțat de domnul
director de la DSV că s-au confirmat alte 4 cazuri de pestă porcină africană: la Seaca de
Câmp, la Brădești, la Ciupercenii Noi și Goești. Cu o parte din dumneavoastră probabil
o să ne întâlnim și la ora 13. Atât am avut de spus. Mulțumesc domnul președinte.
Dl. Ion Prioteasa: Și noi vă mulțumim, domnul prefect.
Intrăm în ordinea de zi și la punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie,
a mandatului de consilier județean al domnului Ivanovici Laurențiu, precum și
constatarea vacantării locului de consilier județean.
Este un lucru pe care îl știm cu toții, domnul Ivanovici este noul director al
Spitalului Județean și astfel a devenit incompatibil. Comisia nr.6 cum a avizat?
Dl. Daniel Călărașu: Comisia nr.6 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 31 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 2 avem: Proiect de hotărâre privind modificarea
hotărârii de constituire a comisiei de validare. Trebuie modificată componența
comisiei de validare întrucât domnul Ivanovici era membru în această comisie.
Comisia nr.5 cum a avizat?
2

Dl. Laurențiu Vieru: Comisia nr.5 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr.6 cum a avizat?
Dl. Daniel Călărașu: Comisia nr.6 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Locul aparține colegilor de la PNL, ne-au făcut o propunere în
momentul în care am discutat cu ei. Este vorba de domnul Călin Cosmin Petruț. De
acord cu această propunere? Cine este pentru? – 31 de voturi. Împotrivă? – nu sunt.
Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat cu propunerea făcută ( 31 de voturi).
*
În acest moment comisia este completă. Documentele au fost asigurate și verificate
de Secretarul General al Județului. Doamna Secretar sunteți de acord?
Dna. Anda Nicolae: De acord. Comisia de validare a observat înainte documentele
și a încheiat procesul verbal.
Dl. Ion Prioteasa: În aceste condiții, trecem la punctul 3: Proiect de hotărâre
privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Bobeică Laurențiu
Florian.
Comisia nr.6 cum a avizat?
Dl. Daniel Călărașu: Comisia nr.6 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 31 de voturi).
Dl. Ion Prioteasa: Domnul Bobeică poftiți să depuneți jurământul și să ne spuneți
câteva cuvinte despre dvs.
Dl. Bobeică Laurențiu Florian depune jurământul și semnează.
Dl. Laurențiu Bobeică: Mă numesc Bobeică Laurențiu Florian. Am 35 de ani,
sunt căsătorit, am 2 copii. Lucrez pentru societatea proprie în domeniul consultanței și
implementării fondurilor europene.
Dl. Ion Prioteasa: Este foarte bine, vom avea un om care se pricepe la acest
domeniu! Succes!
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 4 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele
Brâncovenești” Dăbuleni.
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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: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 32 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 5 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leamna pe anul 2020.
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: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 32 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 6 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate
parțial finanțată, pe anul 2020.
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: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 32 de voturi).
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*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 7 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, unitate
parțial finanțată, pe anul 2020.
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: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 32 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 8 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, unitate parțial finanțată, pe
anul 2020.
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: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 32 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 9 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Județean Știința
”U” Craiova pe anul 2020.
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.
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Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 32 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 10 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
cooperării dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova în vederea
tipăririi cărții ”Oltenia-Evoluția social-istorică și patrimoniu cultural”.
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: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1 (Vasile Dorin Cosmin).
În urma supunerii la vot, se aprobă cu 31 de voturi pentru și o abținere
proiectul de hotărâre prezentat.
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 11 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuție a bugetului propriu al județului Dolj pe primele 3 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 3 luni ale anului 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? – 32 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 32 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 12 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2020.
Comisia nr.1 cum a avizat?
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Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr.1 aviz favorabil cu următorul amendament:
având în vedere adresa nr. 18516/429/29.06.2020 a Direcției Afacerii
Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională privind
achiziționarea a 16 tahografe de tip ,,inteligent”, în valoare de 79 mii lei, pentru cele
16 camioane MAN, proprietate publică a Consiliului Județean Dolj (camioane
achiziționate în cadrul proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Dolj”), se va modifica bugetul propriu al județului Dolj, la partea de cheltuieli,
astfel:
- Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale - fondul de rezervă la dispoziția
Consiliului Județean Dolj pe anul 2020 se diminuează cu suma de 79 mii lei;
- Capitolul 74.02 - Protecția mediului- se alocă suma de 79 mii lei pentru titlul
,,cheltuieli de capital’’ în vederea achiziționării a 16 tahografe de tip
,,inteligent” aferente celor 16 camioane MAN.
Proiectul de hotărâre, raportul și anexele 1, 2 și 3 se vor modifica în mod
corespunzător.
Dl. Ion Prioteasa: Este vorba despre faptul că la ședința anterioară am
constituit acea direcție din cadrul consiliului județean care se va ocupa de zona de
instalații pe care le-am construit. Sunt 6 instalații, iar la 2 o să le dăm drumul: la
Calafat și la Filiași. La aceste instalații există și mașini achiziționate. Ele trebuie aduse
la zi, chiar dacă nu au circulat, trebuie verificate. Legea s-a schimbat între timp și le
trebuie în mod special aceste tahografe care trebuie achiziționate și montate.
Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul adus de
comisia nr.1. Cine este pentru? – 32 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 ( 32 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 13 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
plății cotizației ce revine Consiliului Județean Dolj în calitate de membru al
Adunării Regiunilor Europene.
Comisia nr.1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr.1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 3 cum a avizat?
Dra. Mihaela Popescu: Comisia nr. 3 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 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 ( 32 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 14 avem: Proiect de hotărâre privind atestarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Dolj, respectiv
completarea cu Imobil 349 (parțial) Craiova.
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? – 32 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 32 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 15 avem: Proiect de hotărâre privind
îndreptarea unei erori materiale din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean
Dolj nr.91/2020.
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? – 32 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 32 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 16 avem: Proiect de hotărâre privind încheierea
unui contract de închiriere pentru spațiul situat în Portul Bechet în vederea
desfășurării activității Poliției de Frontieră și Biroului Vamal Bechet.
Comisia nr.1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr.1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 3 cum a avizat?
Dra. Mihaela Popescu: Comisia nr. 3 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 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 ( 32 de voturi).
Dl. Ion Prioteasa: Totuși o să fac un comentariu scurt. Profit de faptul că este
prezent aici și domnul prefect, am mai discutat pe această temă în ceea ce privește punctul
de Frontieră Bechet. Noi am fost implicați printr-o hotărâre de Guvern alături de firma
SPET și de alte entități. Se deschidea punctul de frontieră prin care Consiliul Județean
câștiga o anumită sumă de bani, in jur de 12 mii de dolari. De-a lungul timpului, acești bani
noi i-am direcționat către Primăria Bechet ale cărei terenuri multe dintre ele chiar îi aparțin
și de multe ori apelam la primărie pentru unele lucrări care trebuiau sa se desfășoare în port.
De la o vreme, respectiv de aproximativ 3 ani de zile, firma SPET a intrat în faliment și
practic a dispărut din acest port și am rămas numai noi Consiliul Județean, care conform
Hotărârii de Guvern trebuia să asigurăm închirierea unor spații pentru biroul vamal și pentru
poliția de frontiera.
În aceste condiții, lucrurile acestea le facem din bugetul Consiliului Județean
nemaiavând bani din altă parte. Credem că din acest moment, cel puțin din acest moment,
sau chiar dinainte punctul de frontieră trebuie să revină statului român sau Ministerului de
Interne și Ministerului de Finanțe pentru că este vorba despre vămi. În acest sens ne-am
întâlnit săptămâna trecută cu două doamne secretar de stat de la cabinetul Primului Ministru
și cu un alt Secretat de Stat de la Ministerul Transporturilor cărora le-am prezentat această
situație pentru că de multe ori ne-am rușinat intrând în țară venind din Bulgaria pentru
modul cum arată această zonă prin care s-au scos milioane de euro. Acestea au fost scoase
de firmele care au lucrat acolo fără investiții de niciun fel. În aceste condiții noi am stat de
vorbă cu cei care sunt deținătorii clădirii și le-am făcut și propunerea de a cumpăra clădirea
cu totul. În felul acesta devenim proprietari și putem face o investiție acolo. Așa cum știți
atâta timp cât nu suntem proprietari nu putem decât să igienizam și să dăm cu var acolo,
ceea ce și facem în acest moment. Se desfășoară licitațiile prin care încercăm să aducem la
o stare normală și discuțiile le-am dorit să le discutăm față în față cu conducerea acestei
societăți care a aparținut unei asociații de graniță care s-a privatizat între timp și aparține în
acest moment omului de afaceri Nicolae de la Giurgiu și nu sunt de acord să vândă acest
spațiu. Rugămintea noastră a fost să își facă măcar acoperișul și celelalte la care noi nu
putem să intervenim. De asemenea dorim să scoatem în evidență și să ajungem la o
înțelegere în așa fel încât în acest punct de frontieră să se poată interveni ori pe fonduri ale
bugetului de stat ori pe fonduri europene. Este Programul Interreg și putem să discutăm cu
partenerii noștri de peste Dunăre. În orice caz, la anul care urmează trebuie găsită o situație
mai specială în așa fel încât să nu ne rușinăm când ajungem în acest punct de frontieră
pentru că și acum când există un pod peste Dunăre la Calafat acest punct de frontieră de la
Bechet este în continuare foarte solicitat, în mod special de tiruri și întâmplarea a fost cu
această pandemie că lumea nu a mai trecut spre Grecia cum trecea înainte altfel ar fi fost
acolo de la primul feribot. Feribotul care a rămas este al bulgarilor și aici Ministerul
Transporturilor trebuie să găsească o soluție să facă o licitație pentru un feribot românesc
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pentru că se pierd niște bani în această zonă și de asemenea cum ați remarcat cei care ați
ajuns acolo există o barieră prin care se plătește o sumă de bani de 25 euro pe care îi ia tot
firma de la Giurgiu că este terenul lor în continuare până la Dunăre și nu fac altceva decât
să ridice o barieră. Banii aceștia măcar ar trebui luați de autoritatea publică locală, de
primăria Bechet, care din când în când, cum vă spuneam ajung acolo, taie iarba, trimit niște
oameni să facă curățenie. Aceasta am vrut să vă spun în legătură cu acest punct. Am scris
și scriem în continuare să se găsească o soluție, chiar dacă este să rămânem în continuare,
nu renunțăm, dar să găsim soluțiile reale prin care să se poată face o investiție și să știe
lumea despre noi că dorim să investim acolo și să o aducem la un nivel în care să poată să
fie pusă cu adevărat în operă.
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 17 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea
actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Dolj.
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? – 32 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat ( 32 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? Nu sunt.
Vă mulțumim! O zi bună! Sănătate multă!
Domnul Irinei, vă rog după ședință să aveți o discuție cu doamna secretar general.
Se încheie lucrările ședinței!

PREȘEDINTE

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

ION PRIOTEASA

ANDA NICOLAE
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