
 

 

 

 
 

 
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 25.02.2021, ora 14.00 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 25 februarie 2021 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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P R E Ş E D I N T E             CONTRASEMNEAZĂ                                

               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

DORIN COSMIN VASILE 

            ANDA NICOLAE                   



 

 

               Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 111/2021 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 25.02.2021 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului creditului 

intern pe anul 2020 și a bugetului de venituri și cheltuieli al creditului intern pe anul 

2021 și estimările pe anul 2022 (comisia nr.1) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 23.648,00 mii lei din 

excedentul bugetar al anului 2020 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de 

dezvoltare în anul 2021 (comisia nr.1) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării și cuantumului burselor școlare 

elevilor Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova pentru 

perioada februarie – august 2021(comisia nr.1 și comisia nr.4) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cotizației Județului Dolj în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia la nivelul a 1,23 lei/locuitor/an, 

începând cu anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

a Consiliului Județean Dolj (comisia nr.6) 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții pentru Muzeul 

Olteniei Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

7. 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) 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Regulamentului de 

organizare și funcționare pentru Unitatea Medico Socială Amărăștii de Jos (comisia 

nr.4 și comisia nr.5) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului de organizare și 

funcționare pentru Unitatea Medico Socială Cetate (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-

Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor luarea unor măsuri (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor nr.226/2009 și nr. 134/2017 ale 

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

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Dolj nr.279/28.11.2017 cu privire la preluarea în administrarea Consiliului Județean 

Dolj a unor bunuri proprietate a Municipiului Craiova pentru realizarea unor 

platforme pentru deșeuri (comisia nr.1 și comisia nr.2) 

13. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării dreptului de administrare al 

Consiliului Județean Dolj asupra depozitelor de deșeuri situate pe raza U.A.T. 

municipiul Calafat, U.A.T. orașul Filiași și U.A.T. orașul Segarcea, închise în 



 

 

cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” 

(comisia nr.1 și comisia nr.2) 

14. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare a imobilului teren 

în suprafață de 1760 mp situat în Municipiul Craiova, str. Tabaci nr.1 aflat în 

domeniul public al Județului Dolj, către Universitatea de Medicină și Farmacie din 

Craiova (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

15. Proiect de hotărâre privind acordul prelungirii contractului de închiriere nr. 

2159/28.03.2019 încheiat între R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL 

CRAIOVA și S.C. FLIGHTS AVIATION TRADE S.R.L. (comisia nr.3 și comisia 

nr.6) 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării interinstituționale dintre Consiliul 

Județean Dolj și Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj în vederea implementării 

și asigurării sustenabilității proiectului de ”Reabilitare și modernizare imobil str. 

Unirii, nr.113, Segarcea”, precum și darea în folosință gratuită a unui imobil situat 

în orașul Segarcea către Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj (comisia nr.1 și 

comisia nr.3) 

17. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al județului Dolj (comisia nr.1) 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr.20/2021 privind aprobarea ”Programului de transport 

public rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean, perioada 2013 – 

2021, actualizare 2021” (comisia nr.3) 

19. Diverse – interpelări 

 

 

 

 


