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PROCES-VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 15.06.2020 

 

 

 

 

Şedinţa este deschisă de domnul Ion Prioteasa, Preşedintele Consiliului 

Judeţean Dolj.  

 Lipsesc domnii consilieri Alexandru Brezniceanu, Cristina Ciocoiu, Daniel 

Drîgnei, Marian Irinei, Laurențiu Ivanovici, Olimpia Neagoe, Veta Păsculescu, 

Mihai Soare, Carmen Velișcu.  

 

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: Vă salutăm cu respect și bine ați venit! Ne întâlnim aici 

pentru că ne-am propus să discutăm 3 proiecte foarte importante. Trebuie să ne 

aplecăm asupra lor imediat. Următoarea ședință, ședința ordinară, o să o ținem în 

data de 30 iunie, în ultima zi a lunii. Vrem să discutăm pe de o parte despre punctul 

pe care l-am avut pe ordinea de zi la ședința trecută și l-am retras pentru că erau 

câteva lucruri care nu erau puse la punct. În acest moment acest punct de la ordinea 

de zi nu mai are niciun fel de probleme. Ne-am întâlnit și cu persoana de la București, 

am avut mai multe întruniri în aceste zile și e un lucru pe care trebuie să-l facem 

neapărat având în vedere acest proiect pe care îl avem pe deșeuri. S-au făcut pași 

importanți și de aceea trebuie să facem si ceea ce depinde de noi, deși o facem cu 

mari greutăți și cu strângere de inimă, este o măsură temporară. Trebuie să o facem 

chiar dacă ne va costa foarte mult. Un alt proiect este în legătură cu rectificarea 

bugetului, am intrat într-un program pentru COVID și s-a mărit suma. În concluzie, 

se mărește cofinanțarea și trebuie să facem cu rapiditate. Al treilea proiect pe care îl 

avem se referă la darea unei suprafețe de teren în administrarea Spitalului Clinic 

pentru amplasarea unui laborator modular, ceea ce am făcut data trecută. Din 

discuțiile pe care le-am purtat a reieșit că l-am dat doar pentru 1 an de zile. Termenul 

de 1 an de zile nu le rezolvă problemele. Ni l-au cerut pe 10 ani, noi l-am dat pe 5 

ani. Am zis să-l dăm în primul rând pentru o perioadă cât ține și mandatul următor. 

Le dăm pe 5 ani cu posibilitate de prelungire și bineînțeles cu clauza că dacă in 2 ani 

de zile nu se apucă de lucru acolo terenul, să revină la noi. Noi am mai avut niște 

surprize cu terenurile de-a lungul timpului, le-am dat și apoi nu am putut să le mai 

luăm înapoi decât la expirarea timpului. 10 ani e cam mult să așteptăm.   

Vă consult dacă cu privire la ordinea de zi sunt discuții, dacă dorește cineva  

să intervină? Nu sunt 

Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? – 28 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 (28 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind darea 

în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ”Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Dolj”. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Fănel Văduva: 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? – 28 de 

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

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

prezentat (28 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 2 avem: Proiect de hotărâre privind 

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

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Fănel Văduva: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 28 de 

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

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

prezentat (28 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 3 avem: Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.92/2020 privind acordarea 

dreptului de folosință a unei suprafețe de teren de 500 mp date în administrarea 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova în vederea amplasării unui 

laborator modular de testare genetică pentru COVID-19. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Fănel Văduva: 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: Aici noi nu am prins în corpul hotărârii dar fac precizarea 

ca dăm terenul pe 5 ani cu posibilitate de prelungire. Lăsăm această posibilitate, dacă 
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cineva va invoca prelungirea să putem să o facem pentru că din alte puncte de vedere 

a fost un lucru extraordinar că în Craiova a existat un laborator de testare genetică 

cu profesorul universitar Mihai Ioana care a fost familiarizat cu toate aceste 

probleme de microbiologie, specializat în străinătate la Amsterdam. Datorită 

aparatelor pe care le avea în dotare, PCR-ului, s-a putut să se facă teste. A fost un fel 

de școală pentru întreaga regiune, pentru că foarte mulți doctori au venit aici și au 

învățat.   

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 28 de 

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

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

prezentat (28 de voturi).  

 

 

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: Mai dorește cineva să intervină? Nu. 

Mulțumim. Vă dorim sănătate! Să avem grijă de noi și de familiile noastre! 

    Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

  ION PRIOTEASA                        ANDA NICOLAE 

 

 

 


