
 

 

 

 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, 

 în temeiul art. 179 alin. (1) și alin.(2) lit. a), art.182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.b) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

D I S P U N E: 

 

 Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Dolj în ședință ordinară în data de 26.03. 

2020, ora 12.00 în Sala mare de ședințe a Instituției Prefectului – Județul Dolj, Craiova,  

Calea Unirii nr.19, județul Dolj.  

      Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din 

data de 26 martie 2020 este înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor 

județeni pe suport de hârtie, vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului 

Județean Dolj și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale 

consiliului județean. 

 Art.4. Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor 

de hotărâri în conformitate cu art.179 alin.(6), art. 134 alin.(5) lit. f) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Direcţia 

Juridică Administraţie Locală, Secretariat. 
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                   Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 106/2020 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 26.03.2020 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al Spitalului ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2020 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4).  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2020 (comisia nr.1 și comisia 

nr.4) 

3. 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 și comisia 

nr.4). 

4. 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). 

5. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în 

anul 2021 ce intră în competența de aprobare a Consiliului Județean Dolj (comisia 

nr.1). 

6. 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). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției creditului intern pe anul 2019 și a 

bugetului creditului intern pe anul 2020 (comisia nr.1). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Dolj, 

pe anul 2020 (comisia nr.1). 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni (comisia 

nr.4 și comisia nr.5). 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul 

de Artă Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea 

Medico-Socială Bechet (comisia nr.4 și comisia nr.5). 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea 

Medico-Socială Melinești (comisia nr.4 și comisia nr.5). 

13. 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 și comisia nr.5). 

14. 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 și comisia nr.3). 

15. 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 și comisia nr.3). 

16. 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, comisia nr.3 și comisia nr.5).  

17. 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 și comisia nr.3). 

18. 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 

și comisia nr.3). 

19. 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 și 

comisia nr.3). 

20. 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 și comisia nr.4). 

21. 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 și comisia nr.4). 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului nr.1.2 din contractul de 

concesiune nr.269/2004 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de parcare la R.A. Aeroportul 

Internațional Craiova (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

24. 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 și comisia nr.3). 

25. 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 2014+102122 și înscrierea acestora în inventarul bunurilor din domeniul 

public al județului Dolj  (comisia nr.1 și comisia nr.2). 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Dolj (comisia nr.5). 

27. 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 și 

comisia nr.3). 

28. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei intersectoriale locale 

pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă (comisia nr.6). 

29. 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 și comisia nr.2). 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a 

județului Dolj (comisia nr.3 și comisia nr.6). 

31. Diverse – interpelări 

 

 


