PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj
din data de 29.07.2020
Şedinţa este deschisă de domnul Ion Prioteasa, Preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj.
Lipsesc domnii consilieri: Drîgnei Daniel și Văduva Fănel.
Dl. Ion Prioteasa: Bună ziua! Bine ați venit! Avem ședința noastă ordinară,
dacă lucrurile merg așa cum le știm până în septembrie, începem numărătoarea
inversă: acum la 3, luna viitoare la 2. Apropos de luna viitoare, o să mai vorbim, este
posibil să vă cerem să veniți îmbrăcați mai de gală, ca să putem să facem o fotografie
finală, pe scările prefecturii, așa cum am făcut-o în fiecare an la sfârșit de mandat,
pentru că în luna septembrie, când vom face ședința, cine știe care pe unde este și
poate nu mai reușim să mai facem fotografia. Chestiunea aceasta ar trebui să fie
imortalizată, să avem o fotografie împreună.
Dna. Secretar General Anda Nicolae: Supun aprobării dvs. procesul verbal
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 30.06.2020 și procesul
verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 20.07.2020.
Cine este pentru? – 34 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt.
În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (34 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: Vă consult dacă cu privire la ordinea de zi aveți vreo
intervenție? 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 ordine de zi prezentată
(34 de voturi).
Dl. Ion Prioteasa: Eu vă spun că am avut oarece probleme la ordinea de zi,
le-au mai discutat cu noi și colegii de ambele părți și am ajuns la concluzia că nu mai
trebuie să mai facem o ședință extraordinară pentru că, pe de-o parte a fost un fel de
rectificare bugetară după care a intervenit altceva și s-au retras niște bani și noi am
scos de la ordinea de zi și pe urmă am stabilit să le introducem din nou tocmai în
ideea de a nu mai face altădată o ședință.
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind
constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin deces,
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a mandatului de consilier județean al domnului Brezniceanu Alexandru,
precum și constatarea vacantării locului de consilier județean.
E o chestiune care nu e plăcută. Am avut ședință extraordinară data trecută,
am păstrat un moment de reculegere, este o mare pierdere pentru consiliul județean
să nu-l mai aibă prezent pe profesorul și deputatul Brezniceanu Alexandru și îi
transmitem să aibă drumul lin acolo unde merge.
Comisia nr. 6 cum a avizat?
Dna. Cristina Ciocoiu: Comisia nr. 6 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: 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
validarea mandatului de consilier județean al domnului Anghel Ovidiu Petrișor.
Comisia nr. 6 cum a avizat?
Dna. Cristina Ciocoiu: Comisia nr. 6 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Dacă sunteți de acord, comisia de validare s-a reunit, a
văzut documentele, sunt în ordine.
Dl. Cosmin Vasile: Comisia de validare a analizat documentele și propune
validarea mandatului.
Dl. Ion Prioteasa: Vă mulțumim.
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: Îl rugăm pe domnul Anghel Ovidiu Petrișor să vină la
pupitru și să rostească jurământul. Noi ne ridicăm
Dl. Anghel Ovidiu Petrișor: Bună ziua! Subsemnatul, Anghel Ovidiu
Petrișor, consilier în cadrul Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu prevederile
art. 32, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală depun în
fața consiliului județean următorul jurământ: jur să respect constituția și legile țării
și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele
locuitorilor județului Dolj. Așa să-mi ajute Dumnezeu!
Dl. Ion Prioteasa: Felicitări! Semnați. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte
despre dvs.
Dl. Anghel Ovidiu Petrișor: Mă numesc Anghel Ovidiu Petrișor, am 39 de
ani, sunt căsătorit, am 2 copii. Am absolvit Facultatea de Litere în 2005 și masterul
la Agronomie în 2018. Sper ca cunoștințele acumulate de-a lungul anilor să mă ajute
în desfășurarea activității în mandatul pe care îl am la consiliul județean. Vă
mulțumesc și vă doresc o zi bună.
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Dl. Ion Prioteasa: Felicitări! Fiți binevenit!
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 3 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. 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? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri?
– nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (35 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 4 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului propriu județean pe anul
2020 a sumei de 320 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unitatea
administrativ-teritorială Brădești având în vedere apariția unor situații de
extremă dificultate.
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? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri?
– nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (35 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 5 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea redistribuirii sumei de 151 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.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt. Supun votului dvs. proiectul de
hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 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 (35 de voturi).

*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 6 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 următorul
amendament: materialul prezentat în dosarul de ședință a fost întocmit în baza OUG
nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pentru anul 2020 și aprobată
prin Legea nr. 115/2020. Având în vedere rectificarea referitoare la Legea nr.
115/2020 privind aprobarea OUG nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 652/23.07.2020, județului Dolj i
s-au retras 8.911 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale alocate anterior, fapt pentru care a fost întocmit proiectul de hotărâre cu
valoarea rectificată. Proiectul de hotărâre, raportul și anexele 1, 2 și 3 s-au modificat
în mod corespunzător. Vă mulțumesc.
Dl. Ion Prioteasa: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu
amendamentul adus de comisia nr.1. Cine este pentru? – 34 de voturi. Împotrivă? –
nu sunt. Abțineri? – 1 abținere (Mihai Soare).
În urma supunerii la vot se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu
amendamentul adus de comisia nr.1 cu 34 de voturi pentru și o abținere.
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 7 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării 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. Grigore Vieru: 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? – 1 abținere (Mihai Soare).
În urma supunerii la vot se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu
34 de voturi pentru și o abținere.
*
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Dl. Ion Prioteasa: La punctul 8 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. Grigore Vieru: 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?
– 1 abținere (Mihai Soare).
În urma supunerii la vot se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu
34 de voturi pentru și o abținere.
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 9 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a regulamentului
de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Dolj.
Comisia nr. 5 cum a avizat?
Dl. Grigore Vieru: Comisia nr. 5 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? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri?
– nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (35 de voturi).

*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 10 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale
din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
Comisia nr. 5 cum a avizat?
Dl. Grigore Vieru: Comisia nr. 5 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? – 35 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 (35 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 11 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Publică Comunitară
de Evidență a Persoanelor Dolj.
Comisia nr. 3 cum a avizat?
Dra. Mihaela Popescu: Comisia nr. 3 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 5 cum a avizat?
Dl. Grigore Vieru: Comisia nr. 5 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt. Supun votului dvs. proiectul de
hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri?
– nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (35 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 12 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul Olteniei 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. Grigore Vieru: Comisia nr. 5 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt. Supun votului dvs. proiectul de
hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri?
– nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (35 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 13 avem: Proiect de hotărâre privind
acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în Adunarea
Generală a Acționarilor la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru
luarea unor masuri.
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.
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Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt. Supun votului dvs. proiectul de
hotărâre prezentat. Cine este pentru? –35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri?
– nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (35 de voturi).
*
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. pentru a vota în Adunarea Generală a Acționarilor acordarea
componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai
societății.
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? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri?
– nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (35 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 15 avem: Proiect de hotărâre privind
mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de
Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a vota în adunarea generală ordinară a
acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor
neexecutivi ai societății.
Comisia nr. 1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 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? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri?
– nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (35 de voturi).
*
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Dl. Ion Prioteasa: La punctul 16 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea acordării componentei variabile a remunerației membrilor
neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome 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? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri?
– nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (35 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 Extraordinară a Acționarilor din data de
04.08.2020, documentele prevăzute de lege.
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? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri?
– nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (35 de voturi).
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 18 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea ”Documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de
proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului
județului Dolj alocate pentru activități nonprofit”.
Comisia nr. 2 cum a avizat?
Dl. Cosmin Vasile: Comisia nr. 2 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? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri?
– nu sunt.
În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
prezentat (35 de voturi).
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*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 19 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare
COVID-19 de către spitalele subordonate Consiliului Județean 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? – 34 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri?
– 1 abținere (Mihai Soare).
În urma supunerii la vot se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu
34 de voturi pentru și o abținere.
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 20 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea proiectului ”Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de
asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a
crizei sanitare COVID-19”.
Comisia nr. 1 cum a avizat?
Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 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?
– 1 abținere (Mihai Soare).
În urma supunerii la vot se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu
34 de voturi pentru și o abținere.
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 21 avem: Proiect de hotărâre privind
aprobarea emiterii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra
unor suprafețe de teren, pentru S.C. S.U.C.P.I. S.A.
Comisia nr. 2 cum a avizat?
Dl. Vasile Cosmin: Comisia nr. 2 aviz favorabil.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții?
Dl. Mihai Sdreală: Îmi cer scuze, știți, eu intervin în momentele acestea mai
dificile. Am niște nelămuriri întrucât până în anul 1997 am fost pus într-o situație
asemănătoare, fiind unul dintre inginerii șefi de la G.S.M.C. Vulcan Craiova, drept
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pentru care am niște nelămuriri. Conform actului de vânzare-cumpărare din 2009,
S.U.C.P.I. S.A. intră în posesia a 4 imobile clădiri iar pentru teren se face precizarea
că vânzătoarea a suspendat procedura de obținere a certificatului de atestare.
Suspendarea, în cazul G.S.M.C. Vulcan, a fost că pe legea nr. 10, pe lângă faptul că
exista un termen de depunere a cererii care, dacă nu mă înșel, era 2005, mă
interesează dacă grupul GISA și-a depus cererea. Din text rezultă că și-a depus
automat suspendarea. Recomandarea a fost, în momentul respectiv pentru G.S.M.C.
Vulcan, căruia i s-a suspendat acest drept, că trebuie așteptat fiind terenul în litigiu,
pentru că au apărut niște proprietari pe terenul respectiv. Am o nelămurire vizavi de
statutul terenului la data respectivă: dacă avea proprietar, dacă era revendicat. Sunt
anumite întrebări. Eu sunt de acord. Nouă ni s-a spus, chiar franc în față atunci: ”vă
luați barăcile și lăsați terenul”. Terenul respectiv, la data respectivă, până în anul
1990, terenurile aparțineau Municipiului Craiova și erau date în folosință pe
organizare de șantier. Din ce știu eu și GISA avea aceeași situație. Organizare de
șantier. Cineva era proprietar. Mie mi se pare puțin deplasat, ca înainte de alegeri,
să satisfacem doleanțele electorale ale unora, părerea mea proprie, nu a partidului.
Și am un mare semn de întrebare. Nu am aceste date și neavând aceste date, eu,
personal, mă voi abține. Mă voi abține pentru că lipsesc niște date juridice, statutul
terenului la momentul respectiv, cererea dacă a fost depusă în termen, de ce a fost
suspendată procedura? Pentru că suspendarea procedurii nu se putea face decât întrun singur caz: terenul avea proprietar. Vă mulțumesc.
Dl. Ion Prioteasa: Mulțumim și noi. Dacă vă amintiți, acest proiect a fost
scos de la ordinea de zi, cu mai multe luni în urmă, tocmai în ideea de a fi revizuit,
de a fi văzut mai bine și în toate aceste luni a trecut prin furcile caudine și, dacă
puteți să ne credeți, înainte de a termina mandatul nostru, ar fi fost o mare greșeală
ca noi să intrăm în cine știe ce situație și să acordăm niște drepturi care nu se cuvin
și care nu sunt făcute după lege. Au fost dezbateri de toate felurile, cu toată lumea.
E dreptul dvs. să nu votați sau să vă abțineți însă noi, în acest moment, nu avem
dubii, pentru că terenul este intabulat, primăria Craiova s-a pronunțat. Avem toate
documentele și îl rog pe arhitectul șef să ne spună două cuvinte. Stai puțin, mai întâi,
domnul Irinei.
Dl. Marian Irinei: Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi,
îngăduiți-mi și mie o mică corecție aici. Domnule președinte, din drept știm că
invocarea unui articol sau a unui HG neconform duce la nulitate absolută. În primul
rând, mi-aduc aminte că am cerut la ședința la care spuneți că am zis că ne mai uităm
și ne mai aplecăm asupra acestui proiect, las la o parte greșelile gramaticale pentru
cel care a întocmit acest proiect și este incalificabil, pentru că suntem totuși în
Consiliul Județean Dolj. În primul rând, HG 834/2020. Nu există așa ceva! Ne cereți
să votăm ceva ce nu există! Este HG 834/1991. Corect? Vă rog să mă corectați,
doamna secretar general.
Dna. Anda Nicolae: Este corect.
Dl. Marian Irinei: Sunt chestiuni neclare aici. Din nou, haideți să nu votăm
ceva ce este neclar. Haideți din nou, să-l mai cosmetizăm. Ne oferim și noi ajutorul,
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mai suntem și noi juriști, pe aici prin sală și să votăm ceea ce să stea în picioare, nu
ceva ce va deveni nulitate absolută. Mulțumesc.
Dl. Ion Prioteasa: Vă mulțumesc și eu. Domnule arhitect șef, dacă doriți să
vorbiți.
Dl. Radu Pappa: Documentația care a stat la baza solicitării există o adresă
a primăriei Craiova, care spune că terenul nu aparține domeniului public. Există un
document prin care Primăria Craiova adeverește că terenul nu aparține domeniului
public. Aceasta era întrebarea dvs., că la fosta Primărie Craiova era organizare de
șantier. Există documentație topografică, cu vecinătăți, însușită de toată lumea.
Dl. Mihai Sdreală: Terenul este revendicat, domnule arhitect? Exista
proprietar. Aceste organizări de șantier, toate firmele care au fost... nu spuneți lucruri
trăite, nu încercați să ne aburiți! Dacă nu era al primăriei, i s-a dat o hârtie de
suspendare pentru că aveau un proprietar. Eu nu v-am întrebat dacă era al primăriei.
V-am întrebat dacă avea proprietar, atât.
Dl. Radu Pappa: Ba asta ați spus. Noi nu putem ști istoricul unui teren.
Dl. Mihai Sdreală: Nu vreau să vorbesc morții de rău, dar pe vremea
domnului primar Vasile Bulucea s-au întâmplat multe. Și dacă vreți, vă spun și o
chestie particulară, care mi s-a întâmplat mie personal. Ați înțeles? Știu foarte bine
ce este în primăria aceea. O hârtie de la primărie nu înseamnă că nu a avut proprietar.
Punct.
Dl. Ion Prioteasa: Să vorbească și doamna secretar general.
Dna. Anda Nicolae: Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să completez
spusele domnului Pappa făcând precizarea că la momentul actual dreptul de folosință
asupra terenului despre care vorbim este intabulat pe numele S.U.C.P.I. S.A. Dreptul
de folosință este intabulat. Vă asigur că sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru
emiterea acestei hotărâri. Vreau să completez, de asemenea, cu o informație potrivit
căreia, în arhivele consiliului județean nu s-au găsit documente privind demararea
procedurii de atestare a dreptului de proprietate de către GISA. Nu au fost găsite
documente în acest sens depuse la consiliul județean. Mulțumesc.
Dl. Ion Prioteasa: Mulțumesc și eu. Noi nu ne facem avocații lui S.U.C.P.I.
Eu vreau să vă spun decât atât, că a necesitat luni întregi de dezbateri, cu juriști, din
toate părțile, de toate felurile. În acest moment, noi, cei care semnăm aceste
documente , o facem fără dubii, că sunt în spatele nostru 17 semnături, care arată că
lucrurile sunt în ordine.
Dl. Călin Cosmin: Domnule președinte, existând aceste neclarități, grupul
PNL se va abține de la acest punct.
Dl. Ion Prioteasa: Sunt de acord.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 23 de
voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 11 voturi (Călin Cosmin Petruț, Anghel
Ovidiu Petrișor, Badea Marian, Bobeică Laurențiu Florian, Gîdăr Alexandru, Irinei
Marian Ioan, Luică Dorel, Mărgărit Dorin Constantin, Păsculescu Veta, Sdreală
Mihai Marian, Soare Mihai).
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*
În urma supunerii la vot se aprobă cu 23 de voturi pentru și 11 abțineri
proiectul de hotărâre prezentat.
*
Dl. Ion Prioteasa: La punctul 22 avem: Informare a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică privind nivelul de asigurare a securității și a
siguranței civice a comunității în județul Dolj pe anul 2019.
*
Dl. Ion Prioteasa: Vă mulțumim foarte mult. Multă sănătate acasă, la familie,
la prieteni, la colegi, să avem grijă de noi. Doamne ajută! Numai bine!
Se încheie lucrările ședinței.

PREȘEDINTE

pentru SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

ION PRIOTEASA

ANDA NICOLAE
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