PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj
din data de 26.03.2020

Şedinţa este deschisă de domnul Ion Prioteasa, Preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj. La ședință participă prefectul județului Dolj, domnul Nicușor Roșca.
Lipsesc domnii consilieri Sabina Calotă, Alexandru Brezniceanu, Mihai
Marian Sdreală, Constanța Coca Tanciu.
*
Dl. Ion Prioteasa: Bună ziua! Dragi colegi, am plăcerea să vi-l prezint pe
domnul prefect, Nicușor Roșca. Noul prefect, venit de foarte puțin timp, într-un
moment dificil, dar este bine că sunteți aici, pentru că e un moment în care trebuie
gestionată această situație absolut specială și până acum lucrurile se desfășoară bine.
Ne vedem, ne întâlnim de foarte multe ori, de câte ori este cazul, facem și noi ce
putem pentru că și noi suntem în prima linie cu multe lucruri în această perioadă. În
primul rând Aeroportul din Craiova care a fost principala poartă prin care s-a intrat
și oamenii din aeroport au trebuit să fie primii care iau contactul cu ei și, sigur, n-a
fost o treabă ușoară. În acest moment aeroportul trece printr-un moment foarte greu
pentru că toate zborurile sunt suspendate dar aeroportul nu poate să fie închis pentru
că el este anunțat la organismul acesta mondial care se numește IATA și în care toate
avioanele, indiferent dacă e unul care merge către Rio de Janeiro sau nu știu unde,
are o problemă, trebuie să se oprească, să aterizeze aici. În aceste condiții trebuie
ținuți oamenii de la sol, cei de la vamă, cei de la check-in, cei de la S.R.I., de peste
tot. Vom vedea cum găsim o soluție prin rotație, să mai plece unii dintre ei și suntem
într-o discuție și cu domnul ministru al Apărării, să găsim o soluție prin care
zborurile acestea să se plătească, pentru că ele sunt gratuite. Toate zborurile acestea,
că sunt militare, că sunt sanitare, că sunt de altă natură, nu se plătesc. Dar toți oamenii
aceștia trebuie să fie prezenți. În aceste condiții, au fost câteva mișcări, în sensul că
din spitalul de boli infecțioase pentru a rămâne spital special pentru Covid, a trebuit
să fie luați pacienții de acolo și au fost duși în zona de la Leamna, de aceea o să și
vedeți la ordinea de zi niște lucruri în care încercăm să mai pregătim din mers ce se
mai poate face acolo. Sigur, suntem în prima linie și cu Spitalul de la Dăbuleni care,
în această perioadă în care a fost frontiera deschisă, s-au detașat oameni acolo și la
Bechet, de asemenea, unde a fost căminul cu oamenii care erau în carantină. Plus
cele 7 centre medico-sociale care sunt pline de bătrâni și de care trebuie să avem în
continuare grijă și închidem cele două policlinici dentare ale noastre și lăsăm acolo
numai oamenii care pot să-și desfășoare activitatea, medici de familie, psihologi,
alții, de altă natură. De dorit ar fi să putem să facem ceva și pentru spitalul județean.
Și ne-am dori să facem un lucru măreț, nu știu cum ar fi, dar l-au sucit juriștii pe
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toate părțile, nu putem să le dăm bani pentru lucrurile acestea care sunt acum absolut
necesare. Deocamdată spitalul n-a intrat în prima linie, probabil că va intra în curând,
de aceea ne gândim, pentru că se pare că astăzi este o ședință de Guvern, va apărea
modificarea unor acte și în felul acesta să putem să intervenim. Intenționăm să facem
ședința următoare în jurul datei de 14-15 aprilie, peste circa două săptămâni și până
atunci să găsim o formulă, dacă va fi ceva, cu care să putem să venim în sprijinul lor
să o putem face. Aș vrea să-i dau cuvântul domnului prefect, să ne salute și să ne
spună câteva cuvinte, cum vede și cum este situația în acest moment.
Dl. Prefect Nicușor Roșca: Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, în
primul rând dvs., domnilor vicepreședinți, domnilor consilieri județeni. Îmi face o
deosebită plăcere să mă aflu astăzi, alături de dvs. Aș dori să vă duc la cunoștință
situația dată în care ne aflăm, de pandemie. Este o situație foarte dificilă, foarte grea.
Doresc să vă adresez rugămintea asupra oricăror idei și asupra oricărei colaborări de
a veni în sprijinul nostru, Instituția Prefectului este la dispoziția dvs. cu orice soluție
în ceea ce privește această situație. Vreau să vă informez că în fiecare zi la Centrul
Județean de Coordonare și Intervenție Dolj ne întâlnim cu structurile din M.A.I., cu
cei de la Direcția de Sănătate Publică. Încercăm să luăm toate măsurile bune în
funcție de posibilitățile pe care le avem la nivel de județ. Pe această cale doresc să
veniți cu alte propuneri. Dacă considerați că există și alte soluții, vreau să vă îndemn
la calm în această perioadă și dvs. să transmiteți mai departe în toate instituțiile unde
activați, să fim foarte responsabili, să respectăm recomandările și toate interdicțiile
conform ordonanțelor militare date. Vă mulțumesc! Încă o dată, mă bazez pe
colaborarea dvs. și sperăm că vom trece cu bine peste această situație, mai ales
județul nostru. Vă mulțumesc, domnule președinte!
Dl. Ion Prioteasa:Vă mulțumim și noi, domnule prefect. Vă asigurăm și noi
de tot sprijinul nostru. În această perioadă foarte dură și foarte importantă pentru noi
toți dispar orice fel de asperități, de animozități. Nu mai este vorba de niciun fel de
partid. În primul rând să trăim și să ne vedem sănătoși și om vedea, ne-om lupta și
pe alte fronturi. În acest moment este important cum să facem și ce să face mai bine
pentru cetățeni.
Dna.Secretar General Anda Nicolae: Supun aprobării dvs. procesul verbal
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 20.02.2020.
Cine este pentru? – 33 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 20.02.2020 (33 de
voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa:Vă propun să intrăm în ordinea de zi și să discutăm despre
ea. Au mai apărut niște materiale suplimentare; probabil că le-ați primit. Pe de-o
parte este vorba de un proiect de hotărâre în care să stabilim și alternative cu privire
la desfășurarea ședințelor. În acest moment avem un act care reglementează aceste
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lucruri și de aceea o să vi-l supun atenției și, de asemenea, așa cum știți, avem o
procedură de expropriere cu peste 6.000 de proprietari, de terenuri, pe tot traseul
acestei conducte de apă până la Craiova. Au avut 20 de zile la dispoziție să-și depună
actele la primăriile pe raza cărora au terenurile, sigur că n-au putut s-o facă foarte
mult și aproape că e imposibil ca cineva să se mai deplaseze în aceste momente plus
că până strângem noi comisiile. Este o situație foarte complicată și o s-o rog pe
doamna secretar general să ne spună când vom ajunge să discutăm despre proiectul
acesta, ocazie cu care îi spunem ”La Mulți Ani!” pentru că mâine este ziua dumneaei,
dar astăzi are ziua colega noastră Olimpia Neagoe, ”La Mulți Ani!”, toate cele bune,
sănătate!
Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată cu completarea propusă. Cine
este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate ordine de zi
prezentată cu completarea propusă (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 1 avem:Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului
”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa:La punctul 2 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 cu un amendament:
având în vedere alocarea din bugetul propriu al judeţului Dolj (excedentul bugetar
al anului 2019 rămas neutilizat) a sumei de 100 mii lei pentru achiziţionarea unor
aparate de ventilat, solicitate prin adresa nr. 1153/25.03.2020, se va modifica bugetul
de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2020. În
lista de investiţii se va introduce achiziţionarea acestor aparate.
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Proiectul de hotărâre, raportul şi anexele se vor modifica în mod
corespunzător.
Dl.Ion Prioteasa:Comisia nr. 4 cum a avizat?
Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil.
Dl.Ion Prioteasa:Sunt intervenții? Da, Laurențiu.
Dl. Laurențiu Ivanovici: Aș fi vrut să am intervenția aceasta înainte de a
începe ordinea de zi dar e bine și acum. Am constatat, analizând ordinea de zi,
proiectele de hotărâri, că sumele pe care noi, Consiliul Județean Dolj, le alocăm în
această ședință pentru și având în vedere această situație de criză foarte gravă prin
care vom trece, cu siguranță se va agrava, alocăm suma de 2 miliarde de lei vechi,
un miliard pentru Leamna, un miliard pentru I.S.U. Și mă refer strict la situația
aceasta. Propunerea mea, a noastră cred că ar trebui să fie, de a aloca sume mai mari,
sigur în măsura în care spitalele din subordine au nevoie. În măsura în care Spitalul
Județean o va face și va avea nevoie și atunci v-aș propune ca toate proiectele de
hotărâre de azi care prevăd alocarea de fonduri, sume, care nu sunt neapărat necesare
în perioada imediat următoare, să amânăm aceste proiecte, să le decalăm pentru că
nu știu exact cât avem în fondul de rezervă dar cu siguranță vom avea nevoie de
mulți bani. Spuneați mai devreme, domnule președinte, că se așteaptă o hotărâre de
Guvern și să dea Dumnezeu să modifice legislația și în sensul în care Consiliul
Județean Dolj, consiliile județene, in general, pot aloca direct sume. De exemplu,
pentru achiziția de echipamente de protecție. Pentru că vorbim despre asta și știm că
este cea mai gravă problemă cu care ne confruntăm dar din păcate noi nu putem să
alocăm bani pentru aceasta sau, mai mult, să le cumpărăm noi și să le punem la
dispoziția spitalului județean. I-am transmis personal premierului Orban, sper că a
citit mesajul meu, rugămintea de a modifica legislația în sensul acesta, de a veni în
sprijinul nostru, pentru a putea aloca, în sensul acesta. Nu suntem încă în situația ca
spitalul județean să preia pacienți cu COVID-19 dar cred că toți știm ce va urma,
când va veni momentul.
Dl. Ion Prioteasa: Spune mai concret! Ce am putea să facem pentru spitalul
județean? Că suntem toți aici. Spune, ce să facem pentru spitalul județean?
Dl. Ion Prioteasa: Chiar mă abțin cu greu. Știi de ce mă abțin? Pentru că am
avut colegi care au venit și care au zis ”domnule, hai să nu facem nici politizare, nici
altceva”. Pentru că spitalul acesta al cui e? Al Ministerului Sănătății. Ce a făcut
Ministerul Sănătății pentru acest spital? Ce le-a dat măcar acum, în ultimele două
zile? Nu vreau să extind treaba aceasta. Hai s-o lăsăm. Dați-ne voie să vă spun că
suntem responsabili și că nu tratăm superficial acest moment pentru că, în primul
rând este viața noastră în pericol. Mâine, poimâine, unul dintre noi suntem acolo. Și
vă spun în acest moment că dacă am fi avut posibilitatea să dăm 10 miliarde
spitalului și legea ne-ar fi permis, în acest moment votăm! 10 miliarde le dăm
imediat! Numai să aibă și să fie în stare să-i cheltuiască! Asta e a doua problemă.
Pentru că noi nu putem să luăm în locul lor materiale pentru că nu suntem prinși în
lege. Noi facem în continuare licitații, trebuie să treacă timpul. Ei pot să facă treaba
aceasta. Le dăm acum banii, dacă vreți. Dar trebuie să le dăm la ceva, să le spună,
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să facă cerere, să-ți spună o chestiune concretă. De asta am și zis că dacă este cazul,
mai sunt două săptămâni, facem o ședință extraordinară dar lucrurile acestea sunt
clare. Știu că ai așa o înclinare specială către partea asta sanitară, că doar ai muncit
acolo. Dar în acest moment nu avem o altă soluție. Am căutat nu numai la noi, ci și
în alte județe, poate au găsit o soluție. Este o struțo-cămilă pe care n-o înțelege
nimeni. Spitalul acesta, cum l-a păstrat Ministerul Sănătății? Eu sunt convins că
miniștrii, fie că au fost de la PSD sau de la alt partid, au plecat din funcție și nu au
știut că acesta e spitalul lor. Așa cum oamenii care sunt acolo de ani de zile, nu se
uită la acest spital ca și cum ar fi spitalul lor. Pentru că altfel nu se explică ca în
momentul în care faci o listă și trimiți niște obiecte la acest spital să nu fie trimise,
de exemplu. Să nu se treacă spitalul. Tu, om cu pixul în mână, să nu dai de ani de
zile, de zeci de ani de zile, bani să nu se doteze? Toate partidele care au trecut și-au
bătut joc de zona asta de țară. Și de aceea vă spun, dați-mi voie, acordați-mi acest
credit, nouă, conducerii executive, că dacă găsim formula prin care sau un lucru fără
de care nu poate să meargă, cu orice putem să ne ducem în partea aceea, oprim orice
fel de investiție pe care o facem și ne ducem mai departe și dăm banii. Adică dorința
dvs. este sigur și dorința noastră. La fiecare dacă îi dau cuvântul, toată lumea va
spune același lucru. Hai să dăm spitalului județean dar să avem când și să ne permită
legea.
Dl. Laurențiu Ivanovici: Domnule președinte, sunt convins de bunele
intenții ale tuturor. Ceea ce ați spus acum e suficient. Cu siguranță, când vom putea
vom face mai mult. Ce am putea să facem acum și vă rog să o facem, probabil că va informat conducerea spitalului, directorul medical mai exact, nu știu dacă a apucat
să ajungă la dvs.
Dl. Ion Prioteasa: Nu.
Dl.Laurențiu Ivanovici: Legat de extinderea UPU, proiectul consiliului
județean, se pare că acolo nu se mai lucrează.
Dl. Ion Prioteasa: Păi așa am convenit. Am convenit să nu se mai lucreze și
să lase partea aceasta care vine în contact direct cu actuala Urgență; s-au făcut
eforturi deosebite să pună lumină, să se facă căldură, ei să iese de acolo. Trebuia să
abordeze imediat partea actuală de Urgență și n-au mai intrat acolo să facă altceva
pentru că așa am căzut de acord și cu șefa de la UPU, cu doamna Luciana, încât să
poată să facă triere înăuntru și la căldură. Ce ar trebui să mai facă?
Dl. Laurențiu Ivanovici: Asta, să se mărească capacitatea de triaj și încă un
lucru pe care consider că ar trebui să-l discutăm, să-l avem în vedere. Dacă va crește
numărul pacienților cu COVID, dacă spitalul va depăși, dacă acea zonă de la etajul
4 a terapiei intensive nu va face față preluării cazurilor, să avem în vedere ca imobilul
construit de consiliul județean, Cardiologia intervențională, să poată fi cumva suport.
Dl. Ion Prioteasa: Aici o stabilim. Dar n-o s-o lăsăm să stea goală și oamenii
să moară pe afară. Bineînțeles. Nici nu ne gândim la altceva.
Dl. Călin Cosmin: Putem să facem o ședință extraordinară?
Dl. Ion Prioteasa: Bineînțeles. De îndată o facem. Ne întâlnim în aceeași zi,
dacă e cazul. Fără dubii. De fapt, o să le-o sugerăm lor, că nici nu au nevoie de
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acordul nostru. Dacă vor stabili că asta fac, au intrat în el, e a lor, acum că noi le-am
dat-o prin hotărâre de Consiliu Județean pot s-o transforme oricând. Paturile care
sunt acolo, există acum și fabrică de oxigen, paturile sunt dotate, au tot ce le trebuie.
Sigur pot să le folosească. Deocamdată, sunt aceste 400 de paturi din spital. Dvs.
cum vedeți treaba aceasta? Cam în cât timp credeți că ajungem într-o situație în care
să fie folosit la maxim acest spital de boli infecțioase?
Dl. Prefect Nicușor Roșca: Domnule președinte, practic acum două zile
Ministerul Sănătății cu Direcția de Sănătate Publică au lucrat la un plan alb care a
fost transmis ieri la Ministerul Sănătății și practic s-a avizat acest plan coordonat de
d-na doctor Ludmila. Noi suntem acum în etapa a doua a acestui plan alb. Nu știm
cu precizie care va fi data când vom intra în etapa a treia. Practic atunci toate spitalele
vor fi nevoite să preia pacienți cu infecție COVID-19. Așteptăm, sperăm că va fi cât
mai târziu sau deloc. Nu știm când va fi situația.
Dl. Ion Prioteasa: Oricum și dvs. să rețineți și noi toți colegii. Unde vedem
și unde simțim și unde vom crede că e o chestiune în care Consiliul Județean poate
să intervină, facem ședință de îndată. Și luăm această hotărâre pentru că noi vom
opri o sumă de care nu ne atingem pentru că vin vremuri grele de toate felurile. Știți
foarte bine că noi am avut cel mai slab an din punct de vedere al bugetului dar ne
așteptăm să ni se petreacă următoarele lucruri: sunt 30 de investiții pe care le avem.
La primul bolnav sau primul om care va avea o suspiciune vă dați seama că închid.
Că închid investiția de 8 milioane de la aeroport, la extindere de UPU, că închid la
celelalte, noi rămânem cu banii. I-am luat, modificăm, îi băgăm în fondul de rezervă
ca să putem să-i folosim la orice. Adică, chiar dacă suntem săraci, nu ne lăsăm și
punem banii exact pentru ce trebuie. Pentru că ne-am și obișnuit cu niște lucruri, da?
Adică să zicem că poți să iei acum un aparat de 200.000 de euro în spital. Ce
înseamnă asta? Nu face nimic. Este un aparat care-l va rezolva eventual pe un om.
Aici vorbim de consiliul județean. Nu ne trebuie nici politic, nici populistic, de
niciun fel. Ne trebuie să putem să ajutăm efectiv pe cei care sunt acolo.
Dna. Veta Păsculescu: Domnule președinte, Spitalul de la Dăbuleni este în
subordinea noastră. Eu propun ca să fie alocare fonduri pentru spitale care sunt în
subordinea consiliului județean cu prioritate. Sunt de acord și cu ce spune colegul
Ivanovici. Pentru teste, să poată să fie testat tot personalul spitalului, asistente și
medici și echipamente. Mai ales la Dăbuleni, avem vamă. Avem pe cei cazați la
Bechet. Să fie testat tot personalul din spital. Au fost perioade foarte grele pentru
oamenii aceștia. Știți bine. Nu e de vină nimeni. E o tragedie, o dramă pe care o
trăim. Dar măcar să fie testați și să aibă echipamente. Asta este prioritatea, consider
eu.
Dl. Ion Prioteasa: Este adevărat, dar treaba cu testatul este o problemă mare
de tot pentru că n-au cu ce să-i testeze. Echipamentul este o chestiune care este
rezolvabilă, a și fost rezolvată, că primele echipamente au și sosit. Îți dai seama că
am stat de vorbă cu toată lumea.
Dna. Veta Păsculescu: Nu se pot testa medici și asistente?
Dl. Ion Prioteasa: Nu se poate testa.
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Dna. Veta Păsculescu: Pentru medici, asistente și infirmiere.
Dl. Prefect Nicușor Roșca:La momentul de față avem la Spitalul nr.3 aparat
care testează.
Dna. Veta Păsculescu: Lăsați, că și dvs. ați guvernat până în decembrie și
trebuia să aveți ce trebuie acolo, stocuri. Nu o aruncăm acum politic.
Dl. Prefect Nicușor Roșca: În momentul de față avem la Spitalul nr. 3 aparat
de testat, la doamna Turcu.
Dl. Ion Prioteasa: Înțelegeți că este un singur aparat.
Dl. Prefect Nicușor Roșca: Este un singur aparat care face 20-30 de probe
pe zi, de teste.
Dl. Ion Prioteasa: Și face pentru toată regiunea, că de exemplu, m-a sunat
președintele de la Gorj că a trimis 3 probe: una de la Novaci, două de la spital de
acolo, ca să le facă și lor. Treaba cu testarea este foarte grea.
Dna. Veta Păsculescu: Vorbesc de cadrele medicale, dacă nu-i testăm și
dacă nu avem grijă de ei...
Dl. Prefect Nicușor Roșca: Nu am avut posibilitatea acum, doamna
Păsculescu, dar de mâine sau de luni, cel mai târziu, aparatul de la Spitalul nr. 1,
care practic este de la Universitatea de Medicină o să funcționeze. Am vorbit cu
domnul ministru Andrei Baciu, de la Ministerul Sănătății, așteptăm o filă de buget
ca să putem să cumpărăm teste pentru acest aparat și urmează vineri să ne vină alt
aparat care este cumpărat de Primăria Craiova. Avem bani pentru teste. Probabil de
săptămâna viitoare va funcționa și acesta. Acest aparat face în jur de 200 de teste pe
zi, față de aparatul pe care îl avem noi. A mers greu până să ne punem pe picioare.
De săptămâna viitoare o să avem posibilitatea de a face mult mai multe teste.
Dl. Ion Prioteasa: Iar lor, la Dăbuleni, dacă le trebuie bani, le vom da. Dar
am vorbit și în cursul acestei zile cu directoarea de la Spitalul Dăbuleni și am
întrebat-o: ”îți trebuie bani? că intrăm în ședință”. Răspunsul a fost: ”Nu, am destui
bani. Nu am de unde să iau materiale dar am făcut comandă de cutare și-mi aduce
nu știu când” și dacă simte că are nevoie de ceva, intervenim și îi dăm. La Spitalul
de Pneumoftiziologie Leamna, ei sunt avansați cu o ofertă pe care o au. Au găsit așa,
dintr-o chestiune de mare șansă pe care au avut-o, să cumpere 4 aparate din acestea.
Ei nu aveau absolut nimic la Leamna pentru că nu s-au așteptat vreodată că o să aibă
oamenii aceștia o situație așa cum sunt și atunci să-și ia aceste 4 aparate și să-și ia și
alte aparate pe care noi să le distribuim, să le dăm la toți. Dacă există modificarea
aceasta și pentru consiliul județean atunci ne pregătim, pentru că avem cel puțin 10
oferte de materiale de toate felurile, unii oameni pe care îi mai și cunoaștem, să
putem să declanșăm noi o acțiune prin care să putem să cumpărăm în primul rând
pentru centrele medico-sociale, pentru că acolo cu siguranță nu sunt în stare să-și
facă treaba aceasta și trebuie să le dăm de undeva și alte chestiuni care vor mai
apărea. Așa cum am făcut o altă treabă pe care s-o vedeți este că am dat bani la
Hotelul Parc. Hotelul este gol în acest moment. S-au oprit toate hotelurile. Și a rămas
firma care lucra acolo pe două etaje. E cel mai bun prilej de a termina lucrarea pe
care o au. Că degeaba îi dăm bani pe urmă când hotelul o fi plin. Și atunci am zis
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”hai să-i dăm să termine o dată lucrarea asta”. Acesta am crezut că e lucrul cel mai
bun să-l facem.
Mai dorește cineva să intervină? Nu.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 3 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale fondurilor externe
nerambursabile ale Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova, Centrului
Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova și Liceului Tehnologic
Speciale ”Beethoven”, 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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 4 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea listei produselor care se vor distribui în cadrul Programului pentru
școli al României în anii școlari 2020-2021 și 2021-2022 la nivelul județului Dolj.
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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 5 avem: Proiect de hotărâre privind
indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul 2021 ce intră în
competența de aprobare a Consiliului Județean Dolj.
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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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 6 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea utilizării sumei de 1.402 mii lei din excedentul bugetar al anului 2019
pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2020.
Comisia nr. 1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr.1 aviz favorabil, cu următorul
amendament: având în vedere adresa nr. 298/17.03.2020 a S.C. Parc – Turism S.A.
prin care s-a solicitat mărirea capitalului social, prin majorarea valorii nominale a
acţiunilor existente, cu 7 lei/acţiune, pentru o valoare totală de 534.835 lei (76.405
acțiuni x 7 lei/acțiune = 534.835 lei), pentru întregirea surselor proprii ale
societăţii în vederea angajării de cheltuieli investiţionale în anul 2020, (pentru
obiectivele: amenajare și modernizare a 30 camere Hotel Parc, etajele 2 + 3 și
holurile etajele 2 + 3; centrală termică proprie în incinta activului Hotel - Restaurant
Parc; centrală termică în incinta activului Restaurant Flora; autoutilitară pentru
activitățile de aprovizionare și desfacere) şi adresa nr. 1153/25.03.2020 a Spitalului
de Pneumoftiziologie Leamna prin care s-a solicitat suma de 100.000 lei pentru
achiziţionarea unor aparate de ventilat, se va aloca din excedentul bugetar al anului
2019 neutilizat suma de 635.000 lei, astfel: 535.000 lei pentru majorare capital social
la S.C. Parc – Turism S.A. şi 100.000 lei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie
Leamna în vederea achiziţionării unor aparate de ventilat.
Proiectul de hotărâre, raportul şi anexa se vor modifica în mod corespunzător.
Mulțumesc.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul propus
de comisia nr.1. Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? –
nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat, cu amendamentul propus (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 7 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea execuției creditului intern pe anul 2019 și a bugetului creditului
intern pe anul 2020.
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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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 8 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 cu un amendament:
având în vedere adresa nr. 298/17.03.2020 a S.C. Parc – Turism S.A. prin care sa solicitat mărirea capitalului social, prin majorarea valorii nominale a acţiunilor
existente, cu 7 lei/acţiune, pentru o valoare totală de 534.835 lei (535.000 lei) şi
adresele nr. 940/18.03.2020 şi nr. 1153/25.03.2020 ale Spitalului de
Pneumoftiziologie Leamna prin care s-a solicitat suma de 200.000 lei (100.000
lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii (materiale de protecție, dezinfectanți, etc)
şi 100.000 lei pentru cheltuieli de capital în vederea achiziţionării unor aparate de
ventilat), se va modifica bugetul propriu al judeţului Dolj, la partea de cheltuieli,
astfel:
- Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe–cheltuielile de
capital se majorează cu suma de 535.000 lei pentruaport la capitalul social
al S.C. Parc-Turism S.A. (conform adresei nr. 298/17.03.2020 a S.C. ParcTurism S.A.), prin mărirea valorii nominale a acţiunilor existente, cu un
aport în numerar din partea acţionarului majoritar – Judeţul Dolj;
- Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale - fondul de rezervă la
dispoziţia Consiliului Judeţean Dolj pe anul 2020 se diminuează cu suma de
100.000 lei;
- Capitolul 66.02 Sănătate – transferurile pentru finanţarea unor cheltuieli
curente la spitale se majorează cu suma de 100.000 lei având în vedere
adresa nr. 940/18.03.2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna prin
care s-a solicitat suma de 100.000 lei, pentru cheltuieli cu bunuri si servicii
(materiale de protecție, dezinfectanți, etc). Transferurile pentru finanţarea
investiţiilor la spitale se majorează cu suma de 100.000 lei, având în vedere
adresa nr. 1153/25.03.2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna,
pentru achiziţionarea unor aparate de ventilat.
Suma de 8.236.000 lei alocată din excedentul bugetar al anului 2019
conform art. 6 alin. (13) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020,
se va utiliza pentru cheltuielile de funcţionare ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj pe anul 2020.
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Proiectul de hotărâre, raportul şi anexele se vor modifica în mod
corespunzător.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul propus
de comisia nr.1. Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? –
nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat cu amendamentul propus de comisia nr.1 (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 9 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul
Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni.
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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 10 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul de Artă Craiova.
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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 11 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială
Bechet.
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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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 12 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială
Melinești.
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 NeațuBreciugă: Comisia nr. 5 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 13 avem: Proiect de hotărâre privind
mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de
Drumuri și Poduri Dolj S.A. să aprobe în Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor modificarea organigramei și a statului de funcții.
Comisia nr. 3 cum a avizat?
Dra. Mihaela Popescu: Comisia nr. 3 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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
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Dl. Ion Prioteasa: La punctul 14 avem: Proiect de hotărâre privind
mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park
Craiova S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor
majorarea capitalului social în schimbul unor aporturi în numerar și trecerea
sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare menajeră din
patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al
județului Dolj.
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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 15 avem: Proiect de hotărâre privind
mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. și a
împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și
Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în adunarea generală extraordinară a
acționarilor majorarea capitalului social al S.C. Parc-Turism S.A. prin mărirea
valorii nominale a acțiunilor existente.
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? – 1 (Laurențiu Ivanovici). Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă cu 32 de voturi pentru și un vot
împotrivă proiectul de hotărâre prezentat.
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 16 avem: Proiect de hotărâre pentru
acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în Adunarea
Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru luarea
unor măsuri.
Comisia nr. 1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 3 cum a avizat?
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Dra. Mihaela Popescu: Comisia nr. 3 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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 17 avem: Proiect de hotărâre privind
mandatarea împuternicitului Județului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A.
pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de
31.03.2020 bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia SA,
pentru anul 2020.
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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 18 avem: Proiect de hotărâre privind
acordarea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu situat în Craiova, str.
Vulturi, nr.9, în care își desfășoară activitatea Biroul Județean de Administrare
a Bazelor de Date pentru Evidența Persoanelor Dolj.
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: Aici am o chestiune pe care aș vrea să v-o aduc la
cunoștință. În ultimele zile, ieri sau alaltăieri, domnul Marin Stănică, directorul
executiv al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj care deține
spațiul cel mare și care a dat o parte din el pentru această instituție la care noi îi
prelungim dreptul de folosință, ne roagă să facem acest lucru pentru un an, deoarece
în perioada următoare vor interveni alte lucruri în legătura cu transmiterea online și
alte lucruri de genul acesta și eu cred că are dreptate. Vă propun să rămână pe un an.
14

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea făcută. Cine
este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat cu propunerea făcută (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 19 avem: Proiect de hotărâre privind
revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea S.C. High-Tech
Industry Park Craiova S.A. asupra unor imobile terenuri + construcții
aparținând domeniului privat al Județului Dolj.
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: Aici vă spun două cuvinte. Facem lucrurile acestea, este
un fel de întoarcere. I-am dat bani, se întorc la noi, iar se întorc la ei pentru că dacă
rămân la ei tot ce le-am dat: terenuri și celelalte, conform legii trebuie să plătească
taxe enorme care se răsfrâng asupra celor care au închiriat aceste pământuri și nu pot
să le ducă mai departe. Adică degeaba am făcut parc industrial cu facilități pentru
oameni dacă ei nu pot să meargă mai departe.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 20 avem: Proiect de hotărâre privind
acordarea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu situat în Municipiul
Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr.22 (fost 22A), Județul Dolj în care
își desfășoară activitatea Clubul Sportiv Școlar Craiova.
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: Am avut o discuție cu domnul Gîdăr, cu domnul profesor.
Am căzut de acord să continuăm colaborarea acolo. Vom vedea ce s-o întâmpla în
anii următori, în sensul că, dacă vom avea posibilitatea, întreg spațiul acela am dori
să-l eliberăm pentru Protecția Copilului dar în condițiile în care vom găsi pentru
Clubul Sportiv un lucru mai deosebit, în sensul că ne vom adresa și dumnealor și
Craiovei, în condiția în care o școală nu va putea să meargă mai departe din diferite
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motive și vom putea s-o luăm sau, eu știu, alte spații care vor rămâne. Dar în niciun
caz nu-i lăsăm de izbeliște pe copii și pe cei care se ocupă acolo.
Dl. Alexandru Gîdăr: Este bine că am găsit această soluție și că ați reușit să
măriți perioada față de ceea ce găsisem atunci pe moment. Eu cred că se vor găsi
soluții, astfel încât să puteți și dvs. să extindeți acolo, să vă faceți activitatea pentru
Protecția Copilului și Clubul Sportiv Școlar Județean cu un spațiu adecvat.
Dl. Ion Prioteasa: De acord. Și sper să plece și A.P.I.A. că înțeleg că era
pregătită să plece.
Dl. Prefect Nicușor Roșca: Erau pregătiți. Acum practic procedura am
sistat-o. O să discut cu cei de la A.P.I.A. să văd că până la urmă trebuie să plecăm.
Dl. Ion Prioteasa: Păi să plecați undeva la mai bine.
Dl. Prefect Nicușor Roșca: Nu am găsit spațiu, domnule președinte. De un
an de zile căutam spații iar acum se pare că am găsit. Să vedem dacă și procedura se
va definitiva în mod favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine
este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 21 avem: Proiect de hotărâre privind
acordarea dreptului de administrare a unui spațiu situat în incinta Liceului
Tehnologic Special Beethoven, str. Ludwing van Beethoven, nr.2, Craiova, în
care își desfășoară activitatea Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Dolj.
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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 22 avem: Proiect de hotărâre privind
modificarea punctului nr.1.2 din contractul de concesiune nr.269/2004.
Comisia nr. 1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 4 cum a avizat?
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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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 23 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea tarifelor de parcare la R.A. Aeroportul Internațional Craiova.
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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 24 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării tarifelor de utilizare pentru mijloacele auto și utilaje
proprii din dotarea S.P.L.D.P. Dolj S.A. și a tarifelor pentru mijloace auto și
utilaje închiriate de la terți, altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. Dolj S.A.
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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 25 avem: Proiect de hotărâre privind
declararea de interes public județean a unor bunuri imobile și mobile dobândite
în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul
Dolj”, cod SMIS 18378, continuat în cadrul proiectului ”Fazarea proiectului
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”, cod SMIS
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2014+102122 și înscrierea acestora în inventarul bunurilor din domeniul public
al județului Dolj.
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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 26 avem: Proiect de hotărâre privind
modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Dolj.
Dl. Cosmin Vasile: A intrat Poliția de Frontieră. Plus că este un nou
subprefect.
Dl. Ion Prioteasa: Acum au apărut doi subprefecți. Comunicați când aveți
posibilitatea, poate îi vor propune pe amândoi. Poate se găsește o soluție.
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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 27 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de Investiții al Companiei de Apă ”Oltenia” S.A., aferent
activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din fondul
Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020.
Comisia nr. 2 cum a avizat?
Dl. Cosmin Vasile: Comisia nr. 2 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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
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*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 28 avem: Proiect de hotărâre privind
stabilirea componenței echipei intersectoriale locale pentru combaterea
exploatării copiilor prin muncă.
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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 29 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici
actualizați pentru obiectivul de investiții ”Extindere terminale plecări și sosiri
la Aeroportul Craiova”.
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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 30 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Dolj.
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? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
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*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 31 avem: Proiect de hotărâre privind
desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Dolj și ale comisiilor de
specialitate în situații excepționale.
Comisia nr.5 cum a avizat?
Dl. Mihail Neațu Breciugă: Comisia nr.5 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Așa cum ați văzut atât ședințele consiliului județean cât
și cele ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice stabilite
anterior ședinței. Acest document este cel care ne permite desfășurarea ședințelor
următoare în situații excepționale. De la caz la caz vom stabili, în funcție de cum se
modifică și legislația. Dacă vom considera că stăm fiecare acasă și facem aceste
ședințe online este una, dacă vom considera că acest mod de desfășurare este bun și
nu a produs daune sau nu produce în continuare, putem să face tot la fel. Noi vom
stabili. Vom face o consultare în momentul în care va trebui să ținem următoarea
ședință.
Sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 32 avem: Proiect de hotărâre privind
suspendarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate
în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică,, Reabilitare si
extindere aducțiune fir II Isvarna –Craiova” pe perioada stării de urgență.
Comisia nr.6 cum a avizat?
Dna. Cristina Ciocoiu: Comisia nr.6 aviz favorabil cu majoritatea voturilor.
Dl. Ion Prioteasa: Doamna secretar vă rog să ne spuneți câteva cuvinte în
legătură cu acest proiect.
Dna. Anda Nicolae: La momentul actual ne aflăm în etapa transmiterii
notificărilor către proprietarii terenurilor ce vor fi expropriați. Aceste notificări au
fost transmise celor aproximativ 6400 de persoane în data de 12.03, urmând ca
proprietarii ce vor fi expropriați în termen de 20 de zile lucrătoare să depună la sediul
fiecărui UAT documentele care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale
asupra terenurilor care vor fi expropriate. Dată fiind perioada prin care trecem, a
început o avalanșă de telefoane atât din partea primarilor cât și din partea cetățenilor
cum că ei nu-și pot autentifica la notar documentele, că este o perioadă nepotrivită,
că nu se pot deplasa. În plus față de aceste aspecte, după expirarea celor 20 de zile
de depunere a documentelor despre care v-am vorbit, expropriatorul, în speță
Consiliul Județean Dolj ar trebui să emită decizia de expropriere și să constituie
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comisiile de specialitate care vor activa la nivelul fiecărui UAT în parte. Comisiile
de specialitate trebuie alcătuite din primarul sau viceprimarul fiecărui UAT, un
reprezentant al prefectului, un reprezentant al OCPI și doi reprezentanți cu studii
juridice ai expropriatorului. Aceste comisii ar trebui să-și desfășoare activitatea la
sediul fiecărui UAT. Este vorba de 16 UAT-uri, 7 în Dolj și 9 în Gorj.
Dl. Ion Prioteasa: La 6400 de oameni apar tot felul de lucruri la care nu s-a
gândit nimeni. Au fost oameni care au avut fonduri europene care să-și construiască
ceva pe acolo, noi venim cu conducta și le tăiem, vin peste noi că își pierd fondurile.
Este o chestiune care va dura foarte mult timp.
Dna. Anda Nicolae: V-aș propune în legătură cu acest proiect să
completăm art.1 în sensul că: se suspendă procedura de expropriere a imobilelor
proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică,,
Reabilitare si extindere aducțiune fir II Isvarna –Craiova” pe perioada stării de
urgență și eu aș completa ”și până la încetarea aplicabilității măsurilor de
restricționare a circulației persoanelor”.
Dl. Ion Prioteasa: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu
amendamentul adus de doamna secretar. Cine este pentru? – 33 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 doamna secretar (33 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: Mai dorește cineva să intervină? Nu.
Mulțumim. Să avem grijă de noi și de familiile noastre!
Se încheie lucrările ședinței.
PREȘEDINTE

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

ION PRIOTEASA

ANDA NICOLAE
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