
 

 

 

 
 

 
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, care se va 

desfășura cu participare fizică, în data de 31.08.2020, ora 11.00 în Sala mare de ședințe a 

Instituției Prefectului – Județul Dolj, Calea Unirii nr.19,  Craiova,  județul Dolj.  

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

data de 31 august 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. 298/2020 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 31.08.2020 

 

 

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

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

comisia nr.4). 

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

al Unității Medico-Sociale Amărăștii de Jos finanțat din venituri proprii și din 

sursele bugetului propriu județean, cu suma de 345 mii lei din care 68 mii lei 

solicitată cu încadrare în costul standard/an/pat și 277 mii lei pentru costul 

standard/an/pat, pe anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

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

al Unității Medico-Sociale Bechet, finanțat din venituri proprii și din sursele 

bugetului propriu județean, cu suma de 700 mii lei peste costul standard/an/pat, pe 

anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

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

al Unității Medico-Sociale Brabova, finanțat din venituri proprii și din sursele 

bugetului propriu județean, cu suma de 283,00 mii lei, peste costul standard/an/pat, 

pe anul 2020  (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

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

al Unității Medico-Sociale Brabova, finanțat de la bugetul de stat prin Direcția de 

Sănătate Publică Dolj, cu suma de 179,00 mii lei, peste costul standard/an/pat, care 

se va asigura din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4). 

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

al Unității Medico-Sociale Cetate, finanțat din venituri proprii și din sursele 

bugetului propriu județean, cu suma de 295 mii lei, din care 193 mii lei solicitată cu 

încadrare în costul standard/an/pat și 102 mii lei peste costul standard/an/pat, pe 

anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

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

al Unității Medico-Sociale Cetate, finanțat de la bugetul Ministerului Sănătății, prin 

Direcția de Sănătate Publică Dolj, pe anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

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

al Unității Medico-Sociale Plenița, finanțat din venituri proprii și din sursele 

bugetului propriu județean, cu suma de 209 mii lei peste costul standard/an/pat, pe 

anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

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

al Unității Medico-Sociale Plenița, finanțat de la bugetul de stat prin Direcția de 

Sănătate Publică Dolj, cu suma de 40 mii lei peste costul standard/an/pat,  sumă 



 

 

care se va asigura din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020  (comisia 

nr.1 și comisia nr.4). 

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

al Unității Medico-Sociale Sadova, finanțat din venituri proprii și din sursele 

bugetului propriu județean, cu suma de 587 mii lei solicitată peste costul 

standard/an/pat, pe anul 2020  (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

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

al Unității Medico-Sociale Sadova, finanțat de la bugetul de stat prin Direcția de 

Sănătate Publică Dolj, cu suma de 50 mii lei solicitată peste costul standard/an/pat, 

pe anul 2020  (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

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

pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj pe anul 2020 

(comisia nr.1 și comisia nr.3). 

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

al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2020 

(comisia nr.1 și comisia nr.3). 

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

al Muzeului de Artă Craiova pe anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

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

al Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova pe anul 2020 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4). 

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

al Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj, pentru anul 2020 și estimările 

pe anii 2021-2023 (comisia nr.1 și comisia nr.2). 

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

pe anul 2020 (comisia nr.1). 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație 

al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția 

Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj (comisia nr.3 și comisia nr.5). 

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

funcții pentru Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj (comisia nr.3 și comisia 

nr.5). 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții 

și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala Populară de Arte și 

Meserii ”Cornetti” (comisia nr.4 și comisia nr.5). 

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Județean Dolj a doi 

consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

județului Dolj  (comisia nr.6). 

23. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat Agenției de 

Plăți și Intervenții pentru Agricultură Dolj pentru spațiul situat la parterul și etajul II 

din Corpul B, din incinta fostei Școli Speciale ”Regina Maria”, din municipiul 

Craiova  (comisia nr.1). 



 

 

24. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare asupra unui spațiu 

situat în Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu Nr.22 în favoarea Serviciului Public 

de Salubrizare al Județului Dolj (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Dolj nr.138/29.07.2020 privind aprobarea proiectului ”Creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către spitalele subordonate 

Consiliului Județean Dolj” (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării 

economice la nivel județean/regional a proiectului de infrastructură rutieră 

”Modernizarea drumului județean DJ 641, tronsonul cuprins între limita județului 

Olt (km 59+000) – intersecția cu DN 65 (km 43+313/43+338) – intersecția cu DN 

65 C (km 59+426)” (comisia nr.1 și comisia nr.2). 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentațiilor tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului ”Modernizarea drumului 

județean DN 641, tronsonul cuprins între limita județului Olt (km.15+000) – 

intersecția cu DN 65 (km 43+313/43+338) – intersecția cu DN 65 C (km 59+426)” 

(comisia nr.1 și comisia nr.2). 

28. Diverse – interpelări 

 

 


