PROCES-VERBAL
al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Dolj
din data de 24.11.2020
Ședința se desfășoară în sistem on-line, folosind platforma Zoom și este
deschisă de domnul Dorin Cosmin Vasile, Președintele Consiliului Județean Dolj.
*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua! Începem ședința extraordinară a
Consiliului Județean Dolj. Procedural, doamna secretar general va face apelul
nominal al tuturor consilierilor și vă informăm că pentru stenogramă ședințele online le înregistrăm, dacă este cineva care nu își dă acordul trebuie să știm.
*
Doamna Anda Nicolae – Secretarul General al Județului face apelul nominal
al consilierilor județeni în ordine alfabetică, din cei 32 de consilieri în funcție lipsind:
Drîgnei Daniel, Jianu Mihaela-Roxana, Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena și
Soare Mihai.
*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ne-am întâlnit astăzi în ședință on-line tocmai
pentru că aveam o solicitare a fostului nostru coleg, directorul Spitalului Clinic
Județean de Urgență Craiova. Sunt momente grele prin care trece spitalul. Este foarte
solicitat, este arhiplin în anumite secții și am zis ca acolo unde sunt probleme să
putem ajuta, din puținul nostru, cu diverse materiale care le trebuie rapid. Atunci am
hotărât să ținem ședința de îndată. Acesta este motivul principal pentru care ne-am
întâlnit astăzi, să dăm o sumă de bani Spitalului nr.1 pentru achiziționarea unor
echipamente și unor bunuri de proximă urgență. Sigur ați văzut pe site-ul Consiliului
Județean Dolj proiectele de hotărâri.
În Regulamentul consiliului județean și în Codul administrativ se prevede ca
în prima ședință, ulterioară depunerii demisiei de către un consilier județean, să luăm
act de vacantarea locului de consilier județean. Au fost patru colegi care și-au depus
demisia pe motive de incompatibilitate și în felul acesta au apărut pe ordinea de zi
primele patru proiecte.
Vă consult dacă, cu privire la ordinea de zi sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? – 29 de voturi.
Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
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În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate ordinea de zi
prezentată (29 de voturi).
*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Supun votului dvs. procesul-verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 16.11.2020. L-ați primit pe
grupul consilierilor pentru consultare. Cine este pentru? – 28 de voturi. Împotrivă?
– nu sunt. Abțineri? – 1 (Păsculescu Veta).
În urma supunerii la vot, se aprobă cu 28 de voturi ”pentru” și o abținere
procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Dolj din data
de 16.11.2020.
*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: 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
domnișoarei Bică Oana-Claudia, precum și constatarea vacantării locului de
consilier județean.
Comisia nr.5 și comisia nr.6 cum au avizat?
Dna. Anda Nicolae: Aviz favorabil, ambele comisii.
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții?
Dl. Marian Irinei: Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori să
intervin.
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Asupra punctului de pe ordinea de zi?
Dl. Marian Irinei: Da, oarecum asupra punctului de pe ordinea de zi. Ați
menționat comisia nr.5 din care fac parte iar avizul favorabil a fost menționat de
către doamna secretar. O spun cu regret că, din punctul meu de vedere, ați preluat cu
stângul conducerea consiliului județean și fac această mențiune deoarece tocmai am
aprobat procesul-verbal al ședinței anterioare și spre finalul procesului-verbal avem
menționat că în următoarea ședință comisiile nominalizate și votate de către noi în
plenul ședinței consiliului județean vor stabili, prin vot, președinții și secretarii de
comisii. A nu se înțelege greșit. Nu mă interesează președinția comisiei. Am fost
președinte în comisia în care îmi desfășor activitatea în acest mandat și doar vreau
să spun că acest lucru nu s-a întâmplat la comisia noastră. Noi ar fi trebuit să ținem
cont de ceea ce am votat și de procesul-verbal al ședinței anterioare pe care tocmai
l-am validat. Opinez că este o greșeală a conducerii pentru că a trimite, cu tot
respectul pentru angajații consiliului județean, doi colegi din departamentul tehnic
care să se autopropună ca moderatori ai unei ședințe de comisie în care sunt consilieri
județeni, nu mi se pare tocmai normal. Ulterior s-a alăturat discuției din ședință și
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doamna secretar general. Am pus întrebări punctuale în ceea ce înseamnă timpul în
care ar fi trebuit să alegem președintele și secretarul comisiilor și nu am primit un
răspuns favorabil nici din partea doamnei secretar general, nici din partea domnului
vicepreședinte Neațu care s-a alăturat și dumnealui discuției. Cred că ar fi trebuit
astăzi comisiile de specialitate să înceapă cu acest lucru. Așa am făcut întotdeauna,
am ales președintele și secretarul de comisie, iar astăzi avizul era consultat fie de
către secretarul unei comisii, fie de către președinte. Mulțumesc!
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vă mulțumesc și eu. A fost chiar o ședință de
îndată și neavând timpul fizic la dispoziție să ne întâlnim înainte, să aprobăm
conducerea comisiilor, am apelat la acest procedeu legal. Nu este nimic ilegal, nu au
fost moderatori colegii mei de la consiliu ci au intervenit pe parte tehnică să facă un
proces-verbal și să fie documentul comisiei în termen conform Regulamentului.
Faptul că nu ne-am văzut fizic până acum, poate că aceasta este observația dvs. Noi,
la viitoarea ședință ordinară, ținută după Regulament, cu 5 zile înainte convocată, ne
vom vedea, fiecare comisie va putea să-și aleagă structurile de conducere. Nu este
nicio problemă. Dacă vor fi mai mulți candidați la fiecare comisie, vor putea să facă
vot secret. Tocmai aceasta a fost problema, fiind o ședință on-line, de îndată, datorită
unei situații chiar excepționale, oamenii de la spital nu mai au oxigen dacă nu
intervenim și nu-i ajutăm. Acesta este argumentul pentru care nu ne-am văzut fizic
și rapid am convocat ședința în sistem on-line. Își va alege fiecare comisie structurile
și repet, nu puteam să facem în on-line alegeri pentru că, poate la o comisie vor fi
pentru postul de președinte, de secretar mai mulți candidați și atunci își vor exprima
votul în secret. Dacă am început cu stângul, îmi cer scuze, dar este cu adevărat o
ședință de îndată, pentru o situație excepțională.
Dacă nu mai sunt intervenții, supun votului dvs. proiectul de hotărâre
prezentat. Cine este pentru? – 29 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu
sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (29 de voturi).
*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 2 avem: Proiect de hotărâre privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin
demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Cercel Ninel, precum
și constatarea vacantării locului de consilier județean.
Comisia nr.5 și comisia nr.6 cum au avizat?
Dna. Anda Nicolae: Aviz favorabil, ambele comisii.
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt.
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 29 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (29 de voturi).
*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 3 avem: Proiect de hotărâre privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin
demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Durle DumitruCosmin, precum și constatarea vacantării locului de consilier județean.
Comisia nr.5 și comisia nr.6 cum au avizat?
Dna. Anda Nicolae: Aviz favorabil, ambele comisii.
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 29 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (29 de voturi).
*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 4 avem: Proiect de hotărâre privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin
demisie, a mandatului de consilier județean al domului Ilinca Adinel-Ionel,
precum și constatarea vacantării locului de consilier județean.
Comisia nr.5 și comisia nr.6 cum au avizat?
Dna. Anda Nicolae: Aviz favorabil, ambele comisii.
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 29 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (29 de voturi).
*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Următoarele două puncte de pe ordinea de zi sunt
rectificări de bugete la două instituții subordonate consiliului județean. Sunt instituții
care nu și-au putut desfășura activitățile datorită pandemiei, activități prevăzute în
calendarul acestui an.
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La punctul 5 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 și comisia nr.4 cum au avizat?
Dna. Anda Nicolae: Aviz favorabil, ambele comisii.
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 29 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (29 de voturi).
*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 6 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 și comisia nr.4 cum au avizat?
Dna. Anda Nicolae: Aviz favorabil, ambele comisii.
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este vorba de Festivalul ”Ioana Radu”, Festivalul
”Alaiul datinilor” care nu s-au mai putut desfășura. S-au făcut economii, nefiind
cheltuiți banii și din acest motiv am supus aprobării dvs. proiectul de hotărâre.
Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 29 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (29 de voturi).
*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 7 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2020.
Comisia nr.1 cum a avizat?
Dna. Anda Nicolae: Comisia nr.1, aviz favorabil.
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 29 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (29 de voturi).
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*
Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vă mulțumim foarte mult. Și domnul Ivanovici
mi-a transmis mulțumirile dumnealui pentru că suntem alături de Spitalul Clinic
Județean de Urgență Craiova. Este un lucru normal și l-am făcut tot timpul.
Vă mulțumesc pentru că am fost astăzi împreună în această ședință.
Următoarea ședință este ședință ordinară și ne vedem, cred, în prima parte a lunii
decembrie. Până atunci așteptăm o rectificare de la Guvern și cu două zile înainte
comisiile se vor întâlni, își vor alege președinții și secretarii și vor aviza proiectele
de hotărâri. Dacă dvs. mai doriți să interveniți? Nu.
O zi bună! Succes celor care candidează și sunt pe ultima sută de metri!
Bună ziua!
Se încheie lucrările ședinței.
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